
 

 - 1 - 

BERITA  DAERAH 

KOTA SEMARANG 

TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI B 

 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 18  TAHUN 2007 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 

SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK 

REKLAME 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Pajak Reklame agar dalam pelaksanaan 

operasionalnya dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka 

Keputusan Walikota Semarang Nomor 188.3/142/Tahun 2002 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan; 

 b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu 

merubah dan menetapkan kembali dengan Peraturan Walikota 

Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame. 

 

Mengingat   : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 3684); 

3. 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 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18              

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 3686); 
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5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 Republik Indonesia    

Nomor 4548); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah; 

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 

Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D 

Nomor 2); 

12.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak 

Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2   

Seri B); 

 

 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Semarang; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang; 
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3. Walikota adalah Walikota Semarang; 

4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutna disingkat DPKD adalah Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang; 

5. Biro Reklame adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang penyelenggaraan dan 

pemasangan Reklame; 

6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas 

penyelenggaraan reklame; 

7. Reklame adalah Benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak 

ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu 

barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, 

jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum; 

8. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satau atau beberapa buah 

reklame; 

9. penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan 

reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya; 

10. Kawasan / zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan 

wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasngan reklame; 

11. Kelas Jalan adalah pembagian jalan sesuai kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis 

yang menimbulkan manfaat jalan tersebut untuk pemasangan reklame; 

12. reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat 

elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa 

gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri; 

13. Reklame Papan (Billboard) adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

bahan kayu, plastik, fiberglass, mika plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain 

sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat 

yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan; 

14. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, 

plastik atau bahan lain sejenis; 

15. Reklame Melekat (stiker/poster) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, 

digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum; 

16. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan 

dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, tidak 

dilekatkan, tidak dipasang, tidak digantungkan pada suatu benda lain; 

17. Reklame Berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan 

suara atau tidak dengan suara; 

18. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada 

kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan atau 

perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah; 

19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan gas, 

pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang di udara; 

20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata 

yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat 

atau pesawat apapun; 
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21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis 

sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau 

dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi; 

22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan 

suatu barang dengan atau tanpa disertai suara; 

23. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan 

pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara 

reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, 

instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, 

pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai 

dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau 

terpasang di prasarna kota maupun di luar prasarana kota; 

24. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran 

nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan 

kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang 

usaha; 

25. Nila Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSP adalah hasil penjualan Nilai Jual 

Obyek Pajak Reklame denga Nilai Strategis Pemasangan Reklame; 

26. Ketinggian Reklame adalah ukuran tinggi reklame diukur mulai dari atas tanah 

bangunan reklame sampai dengan bangunan reklame tersebut terpasang; 

27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat 

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran 

pajak obyek pajak dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; 

28. 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 ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota; 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 

dan jumlah yang masih harus dibayar; 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang ditetapkan; 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 

seharunya terutang; 

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit 

pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. 
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BAB II 

OBJEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) Objek Pajak adalah setiap penyelenggaraan reklame. 

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Reklame megatron;  

b. Reklame papan/billboard termasuk didalamnya multivision, rotari kanopi, baliho, 

payung tenda, reklame yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum 

yang dipasang dihalaman sendiri; 

c. Reklame kain termasuk didalamnya Spanduk, Umbul-umbul, layar toko, cover, 

banner, tenda, Flag Chain dan sejenisnya; 

d. Reklame melekat (stiker/poster) termasuk didalamnya poster, tinplate, stiker yang 

melekat pada bangunan maupun kendaraan dan sejenisnya; 

e. Reklame selebaran termasuk didalamnya leaflet dan sejenisnya; 

f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;Reklame udara; 

g. Reklame berjalan; 

h. Reklame kendaraan; 

i. Reklame udara termasuk didalamnya balon udara, layang-layang dan sejenisnya; 

j. Reklame suara baik yang di dalam maupun di luar gedung dan sejenisnya; 

k. Reklame film/slide termasuk didalamnya yang berada di dalam gedung maupun di 

luar gedung; dan 

l. Reklame peragaan termasuk didalamnya semua peragaan menjajakan produk, 

pameran dagang/usaha dan sejenisnya. 

  

BAB III 

SUYEK PAJAK 

Pasal 3 

(1) Subyek Pajak adalah penyelenggaraan atau pemilik yaitu orang, badan hukum yang 

menyelenggarakan/memasang rekleme. 

(2) Subyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menjadi Wajib Pajak. 

(3) Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. 

(4) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah, pembayaran tagihan pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. 

 

BAB IV 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 4 

(1)  Data Wajib Pajak Reklame diperoleh melalui kegiatan Pendaftaran dan Pendataan 

terhadap obyek dan subyek pajak reklame dengan memberikan Formulir SPTPD. 

(2) Wajib Pajak setelah menerima dan mengisi formulir SPTPD dengan jelas lengkap dan 

benar serta ditanda tangani dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus 

mengembalikan kepada Petugas Pajak di Kantor DPKD. 
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(3) petugas Pajak mencatat formulir SPTPD yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajak 

dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar 

untuk menerbitkan NPWPD. 

(4) Pengisian formulir SPTPD untuk perpanjangan, wajib mencantumkan buku lunas 

pembayaran pajak periode tahun sebelumnya. 

BAB V 

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME 

Pasal 5 

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah NSR yang ditetapkan oleh Waliota. 

(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasrkan : 

a. NJOPR; dan 

b. NSPR. 

(3) Dalam hal obyek pajak tidak dapat diketahui atau dihitung NJOPR dan NSR maka NSR 

dapat dihitung dari bukti otentik dan atau nilai kontrak. 

 

Pasal 6 

NJOPR sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai 

penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor : 

a. biaya pembuatan reklame; 

b. biaya pemeliharaan reklame; 

c. biaya pemasngan reklame; dan 

d. jenis reklame yang dipasang. 

 

Pasal 7 

(1) NSPR  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan 

kawasan atau kelas jalan. 

(2) Kawasan atau kelas jajan diklasifikasikan berdasarkan faktor : 

a.  tingkat kepadatan; 

b.  sudut pandang; dan 

c.  lebar jalan. 

(3) Masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dan score. 

(4) Klasifikasi kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Walikota. 

 

Pasal 8 

(1) Faktor penentu tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 

diukur dari jumlah reklame terpasang dibagi dengan panjang jalan dan diberi bobot 

50% (lima puluh persen). 

(2) Faktor penentu sudut pandang diukur dari jumlah persimpangan dan arah arus lalu 

lintas diberi bobot 35% (tiga puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Sudut pandang 5  = score 10 

- Sudut pandang 4  = score 8 

- Sudut pandang 3  = score 6  

- Sudut pandang 2  = score 4 

- Sudut pandang 1  = score 2 
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(3) Lebar jalan diberi bobot 15% (lima belas persen) dengan ketentuan sebagai berikut : 

-  Lebar jalan 26,5 m – 29 m = score 10 

-  Lebar jalan 23,5 m – 26 m = score 9 

-  Lebar jalan 20,5 m – 23 m = score 8 

-  Lebar jalan 17,5 m – 20 m = score 7 

-  Lebar jalan 14,5 m – 17 m = score 6 

-  Lebar jalan 11,5 m – 14 m = score 5 

-  Lebar jalan  8,5 m – 11 m = score 4 

-  Lebar jalan  5,5 m – 8 m = score 3 

-  Lebar jalan  2,5 m – 5 m = score 2 

-  Lebar jalan  < 2 m  = score 1 

Pasal 9 

Hasil penjumlahan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai dasar 

penentuan klasifikasi Kawasan atau Kelas Jalan. 

 

Pasal 10 

Besarnya NSPR Kawasan atau Kelas Jalan dihitung berdasarkan pada Harga Sewa Lahan 

Titik penempatan dan Pemasangan Reklame, Harga Pasar yang berlaku atau ditetapkan 

secara jabatan. 

BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 11 

(1) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabila Reklame Papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu 

merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas 

bidang tersebut. 

(3) Apabila Reklame Papan dipasang pada konstruksi reklame yang sudah terpsaang, maka 

pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang. 

(4) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame 

maka pajak dihitung berdasarkan NSR sesuai lokasi dimaksud. 

(5) Reklame kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah terpsang, tetapi 

naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Reklame Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga 

dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, 

maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai 

dengan banyaknya reklame yang ditampilkan. 

(7) Reklame Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran 

reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat 

atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya. 

(8) Reklame Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas 

paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik 

garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang. 

(9) Reklam Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung 

sesuai dengan rumurmencari luas. 
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(10)Reklame Papan yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Psal 2 ayat (2) huruf b yang ukurannya melebihi 0,25 

m
2
, maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut. 

(11)Reklame Papanyang ukurannya kurang dari 0,50 m
2
, maka pajak dihitung sama dengan 

ukuran 0,50 m
2
. 

(12)Apabila suatu reklame berbuhungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam jenis 

reklame yang lain sebagaimana dimaksud dalam Psal 2 ayat (2) dan menurut lokasi 

dapat digolongkan dalam Kawasan dan Kelas Jalan  yang lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi. 

(13)Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR dengan ketentuan 

ketinggian reklame sebagai berikut : 

a. di atas 15 m s/d 30 m sebesar 20% dari NSR yang seharusnya; 

b. di atas 30 m s/d 45 m sebesar 40% dari NSR yang seharusnya; 

c. di atas 45 m s/d 60 m sebesar 60% dari NSR yang seharusnya; 

d. di atas 60 m s/d 75 m sebesar 80% dari NSR yang seharusnya; dan 

e. di atas 75 m sebesar 100% dari NSR yang seharusnya. 

 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala DPKD 

menentapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/kurang dibayar lewat waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

(3) Apabila pajak reklame tidak dibayar sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

setelah jatuh tempo maka reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Tim Pembongkaran 

Reklame Kota Semarang. 

 

BAB VII 

MASA PAJAK 

Pasal 13 

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu 

penyelenggaraan reklame. 

(2) Masa pajak sebagaimana pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Pembayaran Pajak Dilakukan d Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala 

DPKD sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 

STPD. 

(2) Pembayaran pajak dilakukan di muka sebagaimana dimaksud ayat (1) pembayaran 

pajak yang dilakukan sebelum reklame diselenggarakan. 
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Pasal 15 

(1) Kepala DPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 

pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

(2) Wajib Pajak yang dapat mengangsur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila 

ditemukan data baru dengan diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD. 

 

BAB IX 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 16 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindaan 

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 

atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus dilunasi pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Syrat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala DPKD. 

 

Pasal 17 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Kepala DPKD menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari 

sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

disampaikan. 

 

Pasal 18 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah 

tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala DPKD segera menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan. 

 

Pasal 19 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan 

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

 

Pasal 20 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak 

daerah ditetapkan oleh Kepala DPKD. 
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BAB X 

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 21 

(1) Sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 

sejak saat terutangnya pajak. 

(2) Sanksi  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dikenakan terhadap : 

a. SKPDKB yang berkenaan dari hasil pemeriksaan atau pemeriksaan lain Pajak yang 

terutang tidak atau kurang bayar; dan 

b. SPTPD yang disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. 

(3) Sanksi kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

sebagai akibat adanya data baru / novum dengan menimbulkan SKPDKBT. 

(4) Sanksi kenaikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila 

data baru tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

(5) Sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 2% 

(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat pajak terutang dalam 

hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga pajak dihitung secara jabatan 

dengan menerbitkan SKPDKB. 

(6) Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak 

saat terutang terhadap : 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak / kurang bayar; dan 

b. Dari hasil penelitian STPD terdpat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah 

tulis dan atau salah hitung. 

(7) Kepala DPKD dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame 

terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila : 

a. tidak membayar pajak sesuai ketentuan; 

b. tidak memasang plat/label lunas pajak; dan 

c. tidak berijin. 

(8) Hasil pembogkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah 

Daerah. 

 

 

BAB XI 

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN  DAN 

PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 22 

Apabila terdapat kesalahan hitung atau kesalahan Pemeriksaan atau SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT dan STPD Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan. 

 

Pasal 23 

Kepala DPKD dapat memberikan pengurangan Pajak yang terutang dalam hal : 

a. Karena kondisi tertentu obyek pajak atau yang ada hubungannya dengan subyek pajak 

dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; 

b. Obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 
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Pasal 24 

(1) Wajib Pajak dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan 

kepentingan sosial. 

(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setinggi-tingginya 40% 

(empat puluh persen). 

(3) Pengajuan permohonan keringanan oleh Wajib Pajak diajukan kepada Kepala DPDK 

secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang sah. 

 

 

Pasal 25 

Syarat-syarat untuk mengajukan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan 

pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah 

kepada Kepala DPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; 

b. Kepala DPKD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diterima, sudah harus memberikan keputusan; 

c. Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf b Kepala DPKD 

tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, keringanan 

dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan; 

d. Wajib Pajak harus dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam hal 

mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 

dan 

e. Kepala DPKD berhak melakukan pemeriksanaan dengan alasan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPKD atas suatu : 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDLB; 

e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Kepala DPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus 

memberikan keputusan. 

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban 

membayar pajak. 
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Pasal 27 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban 

mebayar pajak. 

 

Pasal 28 

Apabila pengajukan keberatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding 

sebagimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bungan sebesar 2% (dua persen) 

sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

BAB XIII 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  

PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 29 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

kepada Kepala DPKD secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : 

a. Nama dan alamat Wajib Pajak; 

b. Masa Pajak; 

c. Besarnya kelebihan masa pajak; 

d. Alasan yang jelas. 

(2) Kepala DPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada 

ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala DPKD 

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) 

bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu utang pajak lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) 

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DPKD memberikan imbalan bunga 

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

 

Pasal 30 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 

sebagimanan dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 
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BAB XIV 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 31 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak 

Reklame diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

(2) Tugas kewajiban dan kewenangan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah : 

a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek pajak reklame; 

b. menetapkan besanya pajak; 

c. memungut, menangih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

d. menerima dan menolak permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, 

keringanan dan pembebasan pajak; 

e. memberikan keputusan terhadap permohonan, pengembalian, kelebihan 

pembayaran pajak; 

f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi administrasi pajak; 

g. menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1x24 jam ke Kas Daerah; 

h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf a sampai dengan huruf g setiap 

bulan ke Walikota. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 

melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. 

 

BAB XVI 

P E N U T U P 

Pasal 33 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 

188.3/142/Tahun 1992 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 34 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Waliota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Ditetapkan  di Semarang 

pada tanggal  24 Oktober 2007 

WALIKOTA SEMARANG 

ttd 

H. SUKAWI SUTARIP 

Diundangkan  di Semarang 

pada tanggal  24 Oktober 2007 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO HS 
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