
 
 

 
 

 
BUPATI MALUKU TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR 2.a TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME 
DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka 
dipandang perlu untuk mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak 
Reklame yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara; 
 
Mengingat  :  1.   Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Noor 4844); 

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran 
Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan 
Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 264); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke 
Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5227); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 
Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2010 Nomor 13 Seri B); 

 
  MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara. 

5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 

6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas 
penyelenggaraan reklame. 

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan 
dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, 
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 
atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum 
kecuali dilakukan oleh Pemerintah. 

8. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat 
dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, 
tembok atau beton, logam atau bahan lai yang sejenis, dipasang pada tempat yang 
disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan 
tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang 
tidak bersinar. 

9. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan 
menggunakan bahan kain, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, 
bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant baner dan 
standing banner. 

10. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang dan digantung pada 
suatu benda. 

11. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan 
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk 
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk 
didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan. 

12. Reklame Berjalan termasuk Pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada 
kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, 
termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor 
ataupun tidak. 

13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan laser, pesawat atau alat lain sejenisnya. 

14. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan 
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 
perantaraan alat. 

15. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise (celuloide) berupa kaca film, bahan-bahan lain yang sejenis, 
sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan. 

16. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
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17. Reklame Balon Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan balon udara atau alat lain sejenisnya. 

18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan/kayu atau bahan lain dan 
dipasang pada konstruksi yang tidak permanen, dan tujuan materinya 
mempromosikan orang, badan, lembaga, even atau kegiatan yang bersifat insidentil. 

19. Penyelenggara  reklame  adalah  perorangan  atau  badan  yang  menyelenggarakan 
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya. 

20. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
21. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

reklame. 
22. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

reklame. 
23. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD 

adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh 
anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, SKPD dan atau Instansi 
lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Maluku Tenggara. 

24. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya 
diajukan ke Pengadilan Negeri. 

25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 

27. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 
adalah surat  keputusan yang  menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, 
jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah 
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

 
BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 
 

Pasal 2 
(1) Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. 
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(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Reklame Papan; 
b. Reklame Kain; 
c. Reklame Melekat (Stiker); 
d. Reklame Selebaran; 
e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;  
f. Reklame Udara; 
g. Reklame Suara; 
h. Reklame Film/Slide; 
i. Reklame Peragaan; 
j. Reklame Banner; 
k. Reklame Poster; 
l. Reklame Balon Udara; 
m. Reklame Baliho. 

 
Pasal 3 

 
Dikecualikan dari objek pajak adalah : 
a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta bulanan dan 

sejenisnya; 
c. Penyelenggaraan reklame oleh lembaga keagamaan; 
d. Penyelenggaraan reklame dalam rangka Pilpres, Pilkada, Pemilu dan Partai Politik; 
e. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi 

untuk membedakan dari produk sejenisnya; 
f. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat 

usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 

 
Pasal 4 

 
(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. 
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau 

badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut. 
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak 

ketiga tersebut. 
 

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Dasar Pengenaan Pajak 
 

Pasal 5 
 

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). 
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(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka NSR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan 
ukuran media reklame. 

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 

(4) Dalam  hal  NSR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  diketahui  dan/atau 
dianggap tidak wajar, maka NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame,  
Indeks Bahan dan Nilai Strategis 

 
Pasal 6 

 
(1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut  : 
 NSR = (Nilai Dasar Reklame x Indeks Bahan) + Nilai Strategis 
(2) Nilai Dasar Reklame (NDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 

faktor-faktor  : 
a. jenis reklame; 
b. ukuran media reklame; 
c. jumlah media reklame; 
d. jangka waktu penyelenggaraan; 

(3) Indeks Bahan (IB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
jenis bahan pembuatan media reklame dan jenis bahan tempat pemasangan 
reklame. 

(4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran nilai yang 
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria 
kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang 
usaha dan ditentukan berdasarkan Kelas Jalan lokasi penempatan Reklame. 

(5) Tabel Nilai Dasar Reklame (NDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(6) Tabel Indeks Bahan (IB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(7) Tabel Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

 
Bagian Ketiga 

Tarif Pajak 
 

Pasal 7 
 

(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
(2) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan NSR, yaitu dengan rumus : 
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Jumlah Pajak Terutang = 25% (dua puluh lima persen) x Nilai Sewa Reklame 
 

(3) Penetapan jumlah pajak terutang menggunakan pembulatan ke atas per Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah). 

 
BAB IV 

PERIZINAN PENYELENGARAAN REKLAME 
 

Bagian Kesatu 
Perizinan 

 
Pasal 8 

 
(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis 

kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan izin. 
(2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih 

dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait. 
(3) Kepala Dinas berwenang : 

a. menerbitkan surat izin penyelenggaraan reklame; 
b. menerbitkan surat peringatan/teguran; 
c. menerbitkan surat pencabutan izin; dan 
d. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. 

(4) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah : 
a. reklame permanen izin baru dalam ruang (in door); 
b. reklame permanen izin baru yang menempel facade bangunan atau berdiri 

menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang 
atau sama dengan 4 (empat) meter persegi; 

c. reklame permanen jenis berjalan; 
d. reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, 

facade bangunan, dan dalam ruang (in door), di atas atap, sepanjang sesuai 
dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran 
lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan 

e. reklame insidentil jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertical 
banner/rontek, melekat, selebaran, suara, dan film/slide. 

(5) Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

(6) Bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
V Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pengajuan Izin Reklame 

 
Pasal 9 

 
(1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame wajib mengisi formulir yang telah disediakan 

oleh Dinas dengan dilampiri persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai 
berikut : 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/identitas diri yang sah; 
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b. untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil wajib melampirkan surat 
persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan 
langsung; 

c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang, dengan ketentuan : 
1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan 

reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame); 
2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan 

latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di 
kanan kirinya; dan 

3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik 
reklame. 

d. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan : 
1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan 
2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan. 

e. gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan : 
1. dimensi rangka konstruksi; 
2. dimensi diameter tiang penyangga; 
3. dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi; 
4. jenis bahan konstruksi; 
5. ukuran panjang lebar konstruksi; 
6. ketinggian reklame; dan 
7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila 

reklame menempel di facade/diatas gedung). 
f. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan; 
g. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame); 
h. Surat Pernyataan Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang 

diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame; 
i. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan 

dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah; dan 
j. Surat Pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin 

apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh 
Pemerintah. 

(2) Pemohon  yang  mengajukan  perpanjangan  izin  penyelenggaraan  reklame  
mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri: 
a. foto copy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya; 
b. surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya; 
c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan 
d. Surat Pernyataan bermeterai Rp  6.000,- (enam  ribu  rupiah) yang  menyatakan 

bahwa  konstruksi  masih  layak  dan  bertanggungjawab atas  segala  resiko  
yang diakibatkan oleh Penyelenggaraan Reklame. 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan 
 

Pasal 10 
 

(1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, 
keserasian bangunan dan lingkungan. 
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(2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 
pada: 
a. sarana dan prasarana kabupaten; dan 
b. di luar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik 

badan maupun perorangan. 
(3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran >12 m2 

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut; 
b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame; 
c. memasang ornamen hias pada reklame; 
d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala; 
e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan  
f. menempelkan stiker izin pada bidang reklame. 

(4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan 
ukuran ≤12 m2 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, huruf d dan huruf f. 

(5) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang 
bersponsor, perbandingan luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media 
himbauan publik atau nama usaha adalah 2 : 3. 

(6) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan 
penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul 17.00 WIT sampai 
dengan 24.00 WIT. 

 
Pasal 11 

 
(1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan 

sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamenya. 
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 

penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan 
himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai 
yang tercantum dalam izin dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara 
reklame. 

(3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran >32 m2, penyelenggara wajib 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas. 

 
Pasal 12 

 
Penyelenggara setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. untuk jenis reklame kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke 

Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau 
stempel; 

b. untuk jenis reklame melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke 
Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan 

c. untuk jenis reklame papan/billboard, megatron, baliho, reklame berjalan termasuk 
pada kendaraan, udara dan balon udara harus ditempeli stiker sesuai dengan izin yang 
ditetapkan. 
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Pasal 13 
 

(1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan reklame harus sesuai 
dengan izin yang ditetapkan. 

(2) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan 
termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun. 

(3) Penyelenggaraan reklame jenis baliho, udara dan balon udara, untuk kegiatan-
kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu. 

(4) Penyelenggaraan  reklame  jenis  kain/plastik  dalam  bentuk  umbul-umbul,  
spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan, kecuali 
naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas 
badan jalan. 

(5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horizontal 
banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha 
jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun. 

(6) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, 
jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan. 

 
Bagian Keempat 

Pencabutan Izin dan Penindakan 
 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Dinas berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11, 12, dan 13. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat 
Teguran dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu, dan 
dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau 
menurunkan/membongkar reklame dan/atau alat peraga dengan beban biaya 
sepenuhnya dari penyelenggara. 

(3) Apabila Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan oleh 
penyelenggara reklame maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau 
penurunan/pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas, sehingga jaminan biaya 
pembongkaran tidak dapat diambil kembali. 

(4) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan 
dilaksanakan oleh Dinas, dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. yang berada di Tanah Negara langsung dilakukan pembongkaran atau ditutup 

untuk menghentikan fungsi reklame; 
b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka  : 

1. diberikan surat teguran 1 (satu) kali dengan tengggang waktu 3 x 24 jam 
terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan 

2. melaporkan kejadian dimaksud kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
yang membidangi perpajakan. 

c. berdasarkan Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD)  yang  
diterima  dari  Dinas, selanjutnya  PPNS  melakukan proses yustisi terhadap 
penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas maka bongkaran reklame 
menjadi milik Pemerintah Daerah. 
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Pasal 15 
 

(1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara. 

(2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab penyelenggara. 

 
BAB V 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 
 

Pasal 16 
 

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

(2) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan. 
 

BAB VI 
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK 

 
Bagian Kesatu 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
 

Pasal 17 
 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap  serta  ditanda  tangani  oleh  Wajib  Pajak  atau  kuasanya  disertai  
dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. 

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar 
ke-2 untuk Dinas. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal 18 
 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(3) Wajib Pajak  memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan dan  dibayar 
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 
Pasal 19 

 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 

dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 
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1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau 

3. jika  kewajiban  mengisi  SPTPD  tidak  dipenuhi,  pajak  yang  terutang  
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2% (dua  persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus 
per sen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

 
Pasal 20 

 
Bentuk dan isi SPTPD dan SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI 
Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Ketiga 
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

 
Pasal 21 

 
(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; dan 
c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih 
melalui STPD. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII 
Peraturan Bupati ini. 

 
BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 
 

Pasal 22 
 

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan. 

 
Pasal 23 

 
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada 

Bendahara Penerimaan Dinas; 
b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, 

Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; 
dan 

c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, 
dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan 
wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 24 

 
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan 
pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan 

penelitian atas permohonan Wajib Pajak; 
c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan 

sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada 
Wajib Pajak; 

d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak 
memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan 
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e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak 
atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas. 

 
Pasal 25 

 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

KEBERATAN DAN BANDING 
 

Pasal 26 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu : 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; dan 
d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan- 

alasan yang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kecuali  jika  Wajib  Pajak  dapat  menunjukkan  bahwa  jangka  waktu  itu  
tidak  dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga 
tidak dapat dipertimbangkan. 

(6) Tanda  penerimaan surat  keberatan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  atau  
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

 
Pasal 27 

 
(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal 

Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala 

Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 
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Pasal 28 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan 
tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

 
Pasal 29 

 
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

 
BAB IX 

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK 
 

Pasal 30 
 

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan 
dan keringanan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut : 
a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan 
dapat dipertanggungjawabkan; 

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas 
melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak; 

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, 
maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak; 
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d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas 

harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan 
e. keputusan pemberian pengurangan atau  keringanan pajak  harus  disampaikan 

kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan 
diterima. 

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 
25% (dua puluh lima persen). 

 
BAB X 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN 
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 31 

 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas dapat 

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2) Kepala Dinas dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 
atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 

atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas; 
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas 

melakukan penelitian; 
c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas; 
d. paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana 

dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus sudah memberikan suatu keputusan; dan 
e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, 

Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana 
dimaksud huruf a dianggap dikabulkan. 
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BAB XI 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 32 

 
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan: 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b. masa pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan  
d. alasan yang jelas. 

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :  
a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau  
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. 

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

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

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB. 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

 
Pasal 33 

 
(1) Dalam  hal  wajib  Pajak  tidak  mempunyai  utang  pajak  maka  pengembalian  

pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyedian Dana (SP2D) 
pengembalian pembayaran pajak. 

(2) SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran 
pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran 
berjalan. 

 
BAB XII 

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK 
 

Pasal 34 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 
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(2) Kadaluwarsa  penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  
tertangguhkan apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak 

langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

 
Pasal 35 

 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai 

berikut : 
a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati tentang piutang pajak yang 

sudah kadaluwarsa; 
b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan 

keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan 
c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang 

kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait. 
 

BAB XIII 
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 36 

 
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame 

ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait. 
 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 37 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
 
 

Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 19 Januari 2012 
 
BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Cap/Ttd. 
 
 
ANDERIAS RENTANUBUN 

Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 19 Januari 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

 
Cap/Ttd. 

 
PETRUS BERUATWARIN 
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PENJELASAN ATAS 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 2.a TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME 

DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
 
 

I. UMUM 
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara membutuhkan dukungan 
dan peran aktif dari seluruh warga di daerah, untuk itu dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan dimaksud, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah 
Daerah diberi peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang 
dipunyai, yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara 
prosedural dan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan. 

Sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten, Pajak Reklame diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010, dan untuk pelaksanaan pungutannya perlu 
di atur dengan Peraturan Bupati. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas. 
Pasal 2  
  ayat (1) : Cukup jelas. 
  ayat (2) : Cukup jelas. 
  ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 3 : Cukup jelas. 
Pasal 4 : Cukup jelas. 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang 

pribadi atau badan yang menyediakan jasa pembuatan 
reklame dan/atau penyewaan tempat pemasangan 
reklame. 

Pasal 5 
ayat (1) :  Cukup jelas. 
ayat (2) :  Cukup jelas. 
ayat (3) :  Cukup jelas. 
ayat (4) :  Cukup jelas. 
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 Pasal 6 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
 ayat (6) : Cukup jelas. 
 ayat (7) : Cukup jelas. 
 Pasal 7 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Contoh : 
    Jumlah Pajak Terhutang = Rp. 95.567,00,- dibulatkan ke 

atas per seribu rupiah sehingga menjadi                     
Rp. 96.000,00,- 

 Pasal 8 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
 ayat (6) : Cukup jelas. 
 Pasal 9 
 ayat (1) :  Cukup jelas. 
 ayat (2) :  Cukup jelas. 
 Pasal 10 

ayat (1) :  Cukup jelas. 
ayat (2) :  Cukup jelas. 
ayat (3) :  Cukup jelas. 
ayat (4) :  Cukup jelas. 
ayat (5) :  Cukup jelas. 
ayat (6) :  Cukup jelas. 

 Pasal 11 
 ayat (1) :  Cukup jelas. 
 ayat (2) :  Cukup jelas. 
 ayat (3) :  Cukup jelas. 
 Pasal 12 :  Cukup jelas. 
 Pasal 13 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
 ayat (6) : Cukup jelas. 

Pasal 14 
 ayat (1) :  Cukup jelas. 
 ayat (2) :  Cukup jelas. 
 ayat (3) :  Cukup jelas. 
 ayat (4) :  Cukup jelas. 
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 ayat (5) :  Cukup jelas. 
Pasal 15 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
Pasal 16 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
Pasal 17 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 18 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 19 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
Pasal 20 : Cukup jelas. 
Pasal 21 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
Pasal 22 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 23 : Cukup jelas. 
Pasal 24 : Cukup jelas. 
Pasal 25 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
Pasal 26 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
 ayat (6) : Cukup jelas. 
Pasal 27 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 28 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
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 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 29 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
Pasal 30 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 31 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 32 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
 ayat (6) : Cukup jelas. 
 ayat (7) : Cukup jelas. 
Pasal 33 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
Pasal 34 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
 ayat (4) : Cukup jelas. 
 ayat (5) : Cukup jelas. 
Pasal 35 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
 ayat (3) : Cukup jelas. 
Pasal 36 
 ayat (1) : Cukup jelas. 
 ayat (2) : Cukup jelas. 
Pasal 37 : Cukup jelas. 
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