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IENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WAUKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANOA ACEH

Menimbang : a. bahwa Calai.n rangka meningkatkan pelayanar
kepada masyarakat se.ta untuk menambah
sumber Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu
mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat ll Banda Aceh No. 6 tahun l9B4 tentang
Pajak Reklame terakhir dirobah dengan peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Banda Aceh
No. 3 tahun 1994, karenatidak sesuai lagidengan
perkembangan perekonomian dewasa ini serta
menetapkan kembali dengan suaiu peraluran
Daerah.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan
dalam suatu Peraluran Daerah :
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lvlengingat I 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah :

2 Undang-undahg Nomor 8 Dd. Tahun 1956 tentang
pembentukan Dearah Otonom Kota-kota Besar
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
UtaraYo. PP No. 5/1983 tentang perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Banda Aceh;

3.  Undang-undang Nomor t1 Drt .  Tahun 1957
tentang Peraturan Umum pajak Daerah i

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun i9g2
tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah
dengan tilik berat pada Daerah Tingkat ll :

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun
1993 tehtang bentuk peraturan Daerah dan

. Peraturan Daerah perubahan :

6. Keputusan l\renteri Kehakiman Bt No. M-O4.pw-
07-03 Tahun '1984 tentang wewenang penyidik
Pegawai Negeri Sipil :

7. Keputusan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentang ketentuan umum mengenai
pehyidik Pegawai Neger i  Sipi t  d i l ingkungan
Pemerintah Daerah ;

8. Inslruksi Menteri Dalam Negeri No. i I Tahun i 969
teniang Penertiban pungutan di Daerah ;

L Perda Kotamadya Daerah Tingkat lt Banda Aceh
No. 2 Tahun 19a9 tehtang pedoman penunjukan
pengangkatan dan pemberhentian penyidik
Pegawai Negeri Sipll pada pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Banda Aceh :



'a

Dengan Persetujuan Dett/an perwakilan Flakyat Daerah
Kotamadya DaerahTingkat Banda Aceh.

ME[/ lUTUSKAN :

l\renelapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADyA DAERAH
TINGKAT I I  BANDA ACEH TENTANG PAJAK
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
a. Daerah'adalah Kotamadya Daerah Tingkat l l

Banda Aceh;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kotamadva
Kepala DaerahTingkat ll Banda Aceh :

c.  Wal ikotamadya Kepala Daerah adatah
Wal ikotamadya Kepala Daerah Tingkat l l
Banda Aceh ;

d.  Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll
Banda Aceh ;

e. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang
menurutberfuk, susunan dan atau coErk ragamnya
dipergunakan unluk memperkenalkan, meng-
anjurkan_atau memujikan suatu barang, jasa atau
seseorang ataupun untukmenarik peftalian Umum
kepada sualu barang, iasa atau seseorang yang
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s.

I

)

K.

dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu
temDat oleh umum :

Reklame Papan (Bil lboard) adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan
kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam,
alal penyinar atau bahan lain yang sejenis yang
berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar
yang dipasangpadatempatyangdisediakan(berdiri
sendiri) atau dengan cara digantungkan atau
ditempelkan;

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggara-
kan dengan menggunakan bahan kain, ptastik, karet
atau bahan lain yang sejenis dengan itu :
Reklame Tempel (Stiker) adalah reklame yang
berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan
cara disebarkan, diberi atau dapat diminta untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan
pada suatu benda mi l ik  pr ibadi  la in dengan
ketentuan luasnya tidak lebih dari 2OO cm, per
temoar;

Reklame Selebaran ada'ah .  reklame vano
berbenluk lembaran Iepas, diselenggarakan denga;
cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan kelentuan t idak untuk di tem0elkan.
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu
benda lain ;
Reklame Ber ja lan adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara ritembawa reKtame
berkeliling oleh orang berjalan kaki ;
Reklame Kendaraan adalah reklame vano
ditempatkan atau ditempetkan pada kendaraaniand



n.

m.

digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik
selain yang tersebut pada huruf jdiatas;

Fleklame Peragaan adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara memperagakan
suatu barang dengan atau tanpa disertaisuara:
Reklame Uda€ adalah reklame yang diselenggara-
kan di udara dengan menggunakan gas, pesawat
atau alat lain yang sejenis ;
Reklame Suara adalah reklame yang diselenggara-
Kan dengan menggunakan kata_kata yang
diucapkan atau dengansuara yang ditimbulkan dari
atau oleh perantara alat atau pesawatapapun ;
Reklame Slide atau Reklame Fitm adatah rektame
yang diselenggarakan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahai)
lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan
dan atau diperagakan pada layar atau benda lain
yang sejenis atau dipancarkan dan atau
diperagakan melalui pesawat televisi ;
Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas
penyelenggaraan reklame ;
Panggung Reklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasangan satu atau beberapa buah
rextame ;
Penyelenggaraan Reklam e adalah orano
perorangan alau badan yang menyelenggaraka;
reklame baik untuk atau alas nama sendiri atau
untuk dan atas nama pjhak lain yang menjadi
langgungannya;

q.

f



I

s.

BAB II
PENYELENGGAFAAN REKLAME

Pasal 2

(1 ) Dilarang menyelenggarakan reklame dalantwilayah
hukum Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh
tanpa memperoleh izin tertulis dari Walikotamadya
Kepala DaerahTingkat ll Banda Aceh.

Jalan Umum adalah jalan beserta kelengkapannya
yang dapat dipergunakan dengan bebas oleh umum
baik dengan mempergunakan kendaraan maupun
berjalan kaki ;

lzln adalah izin penyelenggaran reklame ;

lzin Tetap adalah izin penyelenggaraan reklame
dengan masa ber laku samPai adanYa
oencaoutan :

lzinTerbatas adalah izin penyelenggaraan reklame
yang masa berlakunya dibatasidalam izinnya.

Keharusan mempe roleh iz in sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku
terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana
dimaKud dalam pasal2S ayat (2)Peraturan Daerah
inr.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame
harus mengajukan permohonan kepada
Walikolamadya Kepala Daerah Tingkat ll Banda
Aceh dengan mengisi lormulir yang telah disediakan
oada Dinas Pendapatan Daerah.
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(4) lzin untuk menyelenggarakan reklame dapat
dibedkan apabila p4ak yang terhutang telah ditunasi
oleh penyelenggara reklame.

(5) Penolakan atau perceluiuan atas permohonan izin
sebagaimana dimaksud ayat (3) pasai  in i ,
diberitahukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
dalam waktu selambat-lambatnya40 (empat puluh)
hari sejak saat permohonan diajukan.

(6) Tata cara pembedan izin penyelengaraan reklame
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi peIsyaftltian
keindahan dan lidak boleh bertentangan dengan norma
keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan,
kesusilaan, kesehalan, serta harus sesuai denoan
kondisi kota.

Pasal 4

(1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
a- Pada persil-persil milik instansi Pemerintah ;
h Disekitar tempat pendidikan / sarana pendidikan

dan tempat ibadah pada jarak lenentu yang
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah;

c. Pada persil-persil / lempat-tempat yang tidak
dikuasay dimiliki oleh penyelenggara reklame
tanpa persetuiuan tertulis dari pihak yang
menguasai / memiliki tempat penyelenggaraan
reklame dimaksud.
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(2) Dilarang menyelenggarakan ienis-jenis reklame
sebagaimana dimaksud pada pasal '14 hurufa dan
huruf b, apablla penyelenggaraan tersebut berada a
diatas ialan umum dengan cara:

a. Leblh dari 100 cm dari garis sempadan ialan
diukur secara horizontal ;

b Kurang dari 520 cm diukur secara vertikal
apabila jalan yang berada dibawah reklame itu
meruPakan ialan kendaraan ;

c. Kurang dari 300 cm diukur secara vertikal
apabiladibawah reklame adasualu bagian lain
dadjalan kendaraan yang temasukialan umum.

Pasal 5

lzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 l idak boleh
dipindahtangankan kepada plhak lain kecuali dengan
izin tertulis dariWalikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Penyelenggara reklame harus menyusun nasl(ah
reklame dalam bahasa Indonesiayang baik dengan
hurul latin dan apabila dianggap perlu dapat
diterjemahkan dalam bahasa asing/'

(2) Watikotamadya Kepala Daerah demi ketertiban
umum, berwenang melarang penyelenggara
reklame mempergunakan tulisan asing;

(3) Reklame kain, selebarao dan sejenisnya harus
diserahkan ter lebih dahulu kepada Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya DaerahTingkat ll
Banda Aceh untuk diberi pengesahani
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(4)

(5)

Tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini dilakukan setelah pajak dilunasi.

Tanda pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah.

Pasal 7

lzin sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (1)
dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin
tetuatas.

Walikotamadya Kepala Daerah menentukan lebih
lanjut  tentang pemberian iz in sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Masa izin dapat diperpanjang dengan men94ukan
permohonan keinbalisesuaidengan ketentuandan
syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam
peratultln ini.

Permohonan perpanjangan izin reklame harus
diajukan selambat-lambatnya 40 hari sebelum
berakhirmasa berlakunya.

Apabi la permohonan perpanjangan iz in
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasalinitidak
di lakukan, maka terhadap reklame yang
diselenggarakan pada saftrna dan atau prasarana
kota atau tempat lain yang dikuasai / dimil iki
Pemerintah Dae rah, Walikotamadya Kepala Daerah
dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada
pihak lain.

(1)

(2)

{3)

{4)

(5)



Pasal I

(1) Untuk mengatur reklame dalam sualu komposisi
yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan
pada panggung reklame atau sarana lain.

{2) Walikolamadya Kepala Daerah menetapkan tokasi
panggung reklame di wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat l l  Banda Aceh.

(3) Pembangunan / pengadaan panggung reklame
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau
penyelenggara reklame dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh Wdikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 diwajibkan :

a. Menempelkan tanda berupa pening dan tanda
tanda lain yang diletapkan oleh Watikotamadya
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya
pada reklame papan, reklame kain dan
kendaaaan ;

h Memelihara benda-benda dan alat-alal yana
dipergunakan untuk reklame agarselalu dala;
keadaan baik ;

c. Menyingkirkan, menghilangkandan meniadakan
reklame segera setelah berakhimya izin alau
setelah izinnya dicabut-

d. Membayar uang jaminan terhadap pemasangan
reklame sebagaimana diatur dalam pasal 18
ayat (1) dan (2), mengenai besamya uang
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jaminan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepata
DaerahTingkal l l  Banda Aceh.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf  b pasal  in i ,  ber laku juga terhadap
penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan
iz in sebagaimana dimaksud dalam pasal  28
ayat (2).

Pasal  10

(1) lzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagiapabila:

Pada reklame tersebut terdapat perubahan,
sehingga t idak sesuai  lagi  dengan yang
diizinkan;

Kewajiban-kewajiban dalam pasat I ayat ('1)
hurul a dan huruf b tidak dipenuhi sebagaimana
mestinya;

Menurul pertimbangan Walikotamadya Kepaia
Daerah ternyata pada saat berlangsungnya
penyelenggaraan reklame temyata tidak sesUai
lagi dengan syarat-syarat tentang norma
keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban
umum, keamanan, kesusilaan, kesehatan serta
harus sesuaidengan rencana kota

c.

(2) Selelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
apabila penyelenggara reklame tidak membongkar
dan menyingkirkan reklamenya sesuai dengan
ketentuan pasal9 ayat (1)huruf c, Walikotamadya
Kepala Daerah berwenang membongkar dan
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menyingkirkan reklame lersebut atas biaya
penyelenggara reklame.

(3) Reklame beserta kerangka reklame yang
dibongkar sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal
ini harus diambildalam jangkawaktu 1 (satu) bulan
oleh penyelenggara reklame.

(4) Apabila datamjangka waktu tersebut ayat (3)pasal
ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame,
maka reklame beserta kerangka reklame tersebut
menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat ll Banda Aceh.

Pasal  |1

(1) Penyelenggara reklame di wilayah Kotamadya
Daerah Tlngkat l l  Banda Aceh dilakukan oleh
penyeleng gara reklame.

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal  in i  dapat menggunakan
perusahaan jasa Periklanan.

(3) Persyaratan perusahaan jasa per ik lanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal  12

Apabila penyelenggara reklame menimbulkan kerugian
pada pihak lain penyelenggara reklame bertanggung
jawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.



BAB III
, OBJEK, SUBJEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

tasal 13

!i Dengan namqp4ak reklamedipungut pajak atas penyelenggara rektame.

pasal i4

Objek pajak reklame adalah :
a. Reklame papan (Billboard) ;
b. Reklame kain j
c. Reklame melekat (stiker) ;
d. Reklame selebaran ;
e. Reklame berjalan ;
f. Reklame kendaraan ;
g Reklame peragaan ;
h. Reklame udara;
i. Reklame suara ;
j. Reklame slide atau rektame film.

Pasal 15

(1) Wajib pajEk adatah penyetenggara.

(2) Apabila penyetenggara rektame sebagaimana
dimaksud ayat (l) pasat ini berbentuk badan
usaha, maka semua pengurus bertanggung
jawab atas pembanyaran pajak.

Pasal 16

Wilayah pemungutan pajak adatah Witayah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh.€

I
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BAB IV
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal t7

Pajak reklame dihitung berdasarkan penggunaan lokasi,
luas, jenis, ketinggian dan waKu penyelenggaraan.

Pasal 18

{1)Set iap penyelenggara reklame dikenakan pajak
sebagai berikul :
a. Reklame papan (Bil lboard) dan reklame kain

adalah :
1) Penyelenggaraan dalam sarana Pemerlnlah

Daerah / jalan umum.

Dalam Rupiah I M2 lqati

Diselenggarakan
paoa atau

dijalan

Dalam
ruang

Luar Ruang
Ketinggian

o 10 tvl 10,20 M 20-30 tvl 30-40 t\4 40k€ahs M

Protokol B

Protokol C

EkonomiKls I

EkonomiKls l l

EkonomiKls l l l

50
30
20
15
'10

5

300
200
100

50
25

350

250
'150

'100

75

50

400

350

300

200

150

100

450
400

350

300

200

150

50c
460
400
350
300
200
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b

2) Penyelenggaraan diluar sarana Pemerintah
Daerah / jalan umum.

Dalam Rupiah I M2 I Ha(i

Fleklame Khusus Papan Nama lvlerek Toko / Tempat
Usaha /  Kantor yang ter letak pada bangunan
dikenakan Pajak Reklame sebesar30 % daritarifyang
tercantum pada pasal 18 ayat (1) angka 2).

Reklame melekal ( stiker ) : Rp. 1,00 / cm'?l sekurang-
kurangnya Rp, 100.000,00 setiap kali Penyelenggaran.

Reklame selebaran I Rp 25,00 / Iembar, sekurang-
kurangnya Rp. 250.000,o0 setiap kali penyelenggaraan.

Reklame berjalan : Rp. 10.000,00 / hari sekurang-
kurangnya Rp. 50.000,00.

Beklame kendaraan : Rp. 500,00 / m'z / hari.

Reklame peragaan :
- Peragaan diluarruang I Rp. 3.000,00/hari, sekurang-

yang bersifat pe.manen kurangnya Rp. 100.000,00.

d.

L

I.

Diselenggarakan
paoa alau

dijalan

Dalarn
ruang

Luar Ruahg
Ketinggian

0-10 t!,,110-20 M 20-30l\430,40 M 40k€alrs ll

Protokol C
EkonomiKls I
EkonomiKls l l
EkonomiKls l l l

25

20
't5

10

5

3

250
200
150
100
50
25

300
250
200
'150

100
m

350

300

250

200
150

100

400

350

300

250

200

150

450
400

350

300

2ff i

200
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n.

- Peragaan yang tidak I Rp. SO.OOO,OO setiap kali
permanen peragaan,

Reklame udara : Rp 5OO.OOO,OO sekali peragaan pallng
lama 't bulan

Reklame suara : Rp 10O,OO/ 15 detik, bagjan,bagian
yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 d;tik

j Beklame slide / f i lm:
- Khusus di TV Rp 5 0OO.OO/1S detik.
- Diluar TV dengan suara Fp 75O,OO / t 5 detik, tanpa

suara Rp 500,00 / 1S detik bagian_bagian yang
kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik. -

(2) U_ntuk reklame rokok besarnya pajak sebagaimaha
drmaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah .tO %.

(3) Penetapan pajak rektame dibutatkan keatas menjadi
kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).

(4) Untuk menghitung luas reklame yang terhutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (j) huruf a, b, ;
dan e pasal ini adalah l
a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas,

dihitung daribingkai atau batas paling luas dimana
seluruh gambal kalimat atau huruf_huruf tersebut
berada didalamnya ;

c. Reklame yang berbentuk bola, dihitung dengan
rumus berdasarkan bentuk benda masing_masing.

(5) Dalam menghitung pajak feklame, maka bagian yang
kurang dari 1 / 20 mr, dihitung l/20 mr.
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(6) Apabilasualu reklame berhubung dengan sifatnya dapat
digolongkan dalam lebih dar i  l  jenis reklame
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 pajaknya
ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling
tinggi-

Pasal  19

('l ) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan nama-nama
yang termasukjalan prolokol, jalan ekonomi dan jalan
lingkungan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
ll Banda Aceh.

(2) Apabila suatu reklame berhubung dengan letaknya
dapat digolongkan lebih dar i  satu kelas ja lan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini, reklame
digolongkan kedalam kelas jalan yang tarifnya paling
tinggi.

BAB V
PENETAPAN DAN KETETAPAN

Pasal 20

Pajak reklame terhutang sejak saat izin penyelenggaraan
reklame, kecuali terhadap penyelenggaraan reklame yang
dilakukan tanpa lzin sebagaimana dimaksud dalam
pasal22.

pasal 21

(1) Pajak yang terhutang dibayar oleh Wajib Pajak ke
Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) pada
Dipenda atau tempat lain yang ditunjuk dengan
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menggunakan Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM)
yang benluk dan isinya ditetapkan oleh Walikotarnadya
Kepala Daerah.

(2) Pajak harus dilunasi paling lambat 15 (tima betas) hari
setelah Surat  Kuasa Untuk Menyetor {SKUM)
dikeluarkan.

(3) Jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, harus dibayar dimuka.

(4) Walikolamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menentukan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam bentuk lain.

Pasal 22

(1) Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuknya dapat mengeluarkan Surat Ketetapan pajak
dalam hal ini sebagal berikut :

a. Apabila penyelenggaraan rektame ditakukan tanpa
izin dariWalikotamadya Kepala Daerah ;

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau
keterangan la in ternyata jumlah pajak yang
terhutang ku rang dibayar.

(2) Keterangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (i )
pasal ini ditetapkan karena jabatan dengan ketentuan
sebagaiberikut:

untuk yang tersebut pada ayat (1 ) hu ruf a, pajaknya
ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun ditambah
dengan tambahan pajaksebesar 100 %.
Untuk yang tersebut pada ayat (1) hurut  b,
ditetapkan unlukiangka waktu yang sama dengan
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masa iln yang tdah dikelua*an, ditambah dengan
tambahan pajak sebesar 100 %.

(3) Surat Ketetapan Pajak yang terhutang berdasa*an
pasal ini, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh)
hari selelah Surat Ketelapan Pajak dikeluarkan.

(4) Terhadap reklame yang terPasang tanpa izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal
ini, reklame harus dibongkar lanPa menghilangkan
kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang

(5) Sebelum dilakukan pembongkaran terhadap reklame
sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) pasal ini,
penyelenggara reklame dapat mengajukan Permo-
honan izin atas reklame dimaksud sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, setelah iedebih dahulu melunasi
keletapan pajak tersebut pada ayat (2) huruf a Pasal ini.

Pasal 23

Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan
dengan cara selor tunai (selJ assessmenl) PenetaPan
Pajakterhadap reklame yang lelah memperoleh izin letap
uniuk tahun kedua dan seterusnya.

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 24

(1) Penyelenggeraan reklarne dapat meng4ukan keberatan
secara tertulis kepada Walikotamarya lGpala Daereh
atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 ayat (1) dan pasal 22 ayd.le) dalam )angka
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waktu 3 (tiga) bulan setelah SKUM atau Surat
Ketetapan Pajak dikeluarkan.

(2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu
paling lama 6 {enam) bulan sejak Surat Keberatan
oflenma, harus memberi kepulusan atas keberatan
yang diajukan.

(4) Terhadap keberatan yang diterima, maka
pengembalian pajak kepada penyelenggara reklame
ortakukan sesuai dengan kelenluan yang berlaku.

(5) Pengajuan Surat Keberatan l idak menangguhkan
pembayaran pajak yang lelah diteiapKan.

Pasal 2s

BAB VII
PENAGIHAN

Pasal 26

(1)Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) atas Surat
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Ketetapan Pajak (SKP) merupakan dasar untuk
penagrnan.

(2) Apabila telah dibayar setelah hari jatuh tempo
pembayaran yang ditentukan dalam Surat Kuasa
Untuk Menyetor (SKUM) atau Surat Ketetapan Pajak
(SKP), maka terhuiang denda 25 % (dua puluh l ima
persen) dari jumlah pajak yang sudah harus dibayar
pada saat mulai timbulnya kewajiban membayar

{3) Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang
di tunjuknya setelah memberikan per ingatan,
berwenang mencabut atau tidak memberikan izin
penyelenggaraan reklame apabi la kelentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak
dipenuhi sebagaimana mestlnya.

(4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuknya berwenang membebaskan baik Lrntuk
seluruhnya atau sebagian denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, apabila dapat
dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itLJ
disebabkan karena kekhilafan yahg dapat dimaafkan.

(5) Jumlah pajak reklame yang terhutang berdasarkan
penetapan padaSurat Kuasa Untuk Menyelor (SKUM)
dan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak
dibayar pada waKunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

Pasal 27

(1)Apabila suatu izin dicabut berdasarkan kepenlingan
umum, maka kepada penyelenggara reklame dapat
diberikan pengembalian pajakuntuk masa-masayang
belum timb'rl seiak saat Dencabutan izin reklame
tersebut.

)

21



(2) Dalam hal ierjadi pengembalian pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini,
penyelenggara reklame dapal menerima kembali
kelebihan pembayaran setelah dikutangi 10 %
(sepuluh persen) darijumlah yang harus dikembalikan
untuk biaya administrasi.

(3) Tata cara pengembalian pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMBEBASAN DAN PENGECUAL'AN

Pasal 28

(1) Dibebaskan dari pajak reklame ialah reklame yang :

a. Dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk
kepentingan umum dalam jangka waktu yang
dilentukan oleh Wdikotamadya Kepala Daerah
Pejabat yang ditunjuknya ;

b. Diselenggarakan oleh Pemerintah aiau Pemerinlah
Daerah ;

c. Diselenggarakan atau ditempalkan pada bangunan
dan atau lanah tempat penyelenggaraan pertunjukan
yang berhubungan dengan pertunjukan yang
sedang alau akan diselenggarakan :

d Diselenggarakan oleh Perwakllan Diplomatik,
Perwakilan Konsulat, PeMakilan PBB serta Badan-
badan khususnya Badan-badan atau Lembaga-
lembaga Organisasi Internasional pada lokasi
badan-badan dimaksud :

a.
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reklame Yang :
enat Perni l ikan dan atau

9an ketentuan luasnyatidaK

P'at1 m' dan oiselenggarakan

tt nut" O"n atau Pekerjaan

Yang menempati tanan /

<lame tersebut dilaksanakan

l-15 m luasnya tidak melebihi

lm'z.
l5-30 m luasnya tidak melebihi

\2.

30 45 m luasnyatidak melebihi

bi+ irig" pi'"*pat) rn L.eatas ruasnva tidak
tV Fadi-ketinggian 45 m r

melebihi 1 (satu)
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a0 m'.
n 15-30 m luasnyatidak melebihi
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'n 30-45 m luasnya tidak melebihi

3/4 (tiga PeremPat) m'-



t.

lV Pada ketinggian 45 m keatas luasnya tidak
melebihi 1 (satu) m,.

Diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada
kendaraan milik perusahan tersebut, yang semata
mata memual nama dan atau sebutan umum
perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak
lebih dari 1/4 (seperempat) m, kecuali kendaraan
angkutan umum ;
Ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal
dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat t l
BandaAceh dan berada dalam wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat l l  Banda Aceh tidak lebih dari 7
(tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam berturut
IUTUI;
Diselenggarakan di Pekan Raya atau tempat
keramaian la in sejenis dengan i tu,  dengan
ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak
melebihi waklu penyelenggaraan Pekan Raya atau
keramaian yang bersangkutan, dan semara mara
ditujukan kepada pengunjung yang ada dalam
Pekan RaVa atau lempal-  tempat keramaian
tersebut;

Merupakan reklame suara apabi la menurut
pendapat Walikotamadya Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuknya, penyelenggaraannya
termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil ;
Merupakan reklame yang disebarkan, apabila
benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkanjuga
bermanf aat bagi yang menerimanya.
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BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 29

Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1)'
pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan (3)' pasal
9 dan pasal 10 ayat (2), diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 3 bulan dengan denda
sebanyak-banyaknya Ftp.50.000,- (l ima puluh ribu ru-

Piah).
(2) Benda benda dan atau alat-alat  reklame yang

dipergunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut
dapal disita.

Pasal 3l

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut dapatdikenakan
biaya paksaan Penegakan hukum.

(2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan besarnya
biaya dimaksud pada ayat (1) pasalini.
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BAB XI
PENYIOIKAN

Pasal 32

(l) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik
t indak pidana, penyidikan atas t indak pidana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini
dapatdilakukanjugaoleh penyidikPegawaiNegeriSipil
di liogkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya
ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang bedaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat
penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
inibeMenang:

a. Menedma laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanyatindak pidana ;

h Melakukan tindakan pertama padasaat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
e. Meogarirbil sidik jari dan memolret seseorang ;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;
g. Mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkaftr; 
-

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak
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terdapat cukup buktiatau perisliwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik t idak
berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan
atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan
lenlang i
a. Pemeriksaantersangka;
b Pemasukan rumah;
c. Penyitaan_benda ;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi ;
l. Pemeriksaan tempat kejadian ;

dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan
Negeri dengan tembusannya kepada penyidik Polisi
Negara Republik lndonesia.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelenggaraan reklame dikaitkan dengan
penyampaian pesan yang beEifat program Pemerintah/
Pemerintah Daerah, pemakaian untuk bidang promosi
maksimal25 % (dua puluh l ima persen)dari luas bidang
reklame dimaksud.
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(2) Per4€le4gtraan reklamesebagaimanadimakud pada
ayat (l l p&Edbht tundrk pada ketentuan-ketentuan yang
diatur ddtriffi,Fqratu ran Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PEHALIHAN

Pasal 34

Dengan bedakunya Peraturan Daerah ini, makasemuaizjn
fang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama
dinyatakan maslh tetap berlaku sampai habis masa
berlakunya.

sAB XtV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hallain yang belum diaturdalam Peraturan Daerah ini
sepa,,jd,,g iiddl'u;ilci'iri'gair Jiiigait :aciEiijian Dacrah iti
dan diatur lebih lanjut  dengan Surat  Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll BandaAceh Nomor
6 Tahun 1984 yang terakhir dirobah dengan peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh Nomor
3Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 37

Peraluran Daerah in i  mulai  ber laku pada tanggal
diundangkan, agar semua orang mehgetahui
memerintahkan pengundangan Peraiuran Daerah ini
dengah penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Banda Aceh.

DEWAN PERWAKLAN RMYAT DAEMH
KOTAMADYA DAERAH TINGMT II

BANDA ACEH

H. M YUSUF AI.Y

Diundangkan dalam LembqtEn Daerah
l(olamadya oaerah lingkat ll

Banda Amh No. 1 Tahun lg98SeriA
Nomor 1 Tgl. 3 Nopember 1998
S€kl€lads Kotamadya / Daerah

DRS, IDRUS HAYAT

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 6 Juli 1996

WALIKOTAMADYA KEPAIA DAERAH TX. II
BANDAACEH,

DRS, SAYED HUSAIN AL HA.I

Dlsahkan dengan Keputusan Menteri
Dalam N€geri No. 973.510.21-256
Tgl. 24 Pebruari 1 998
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