
WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTAPE KANBARU
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PEI,TYELENGGARAAN REKLAME

DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT.JXUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang: a.

b.

c.

d.

bahwa Penyelenggaraan Reklame di Kota pekanbaru telah
diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota
Pekanbaru, narnun dalam pelaksanazrnya masih terdapat
kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi
perkembangan dan pembangunan di Kota Pekanbaru,
sehingga perlu disempurnakan ;

bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan
sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang
beraneka ragurm maka diperlukan penataan
penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh,
efektif dan efisien;

bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Irmbaran
Negara Tahun 1956 Nomor 19);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
l,emabaran Republik Indonesia Nomor 32621,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undag-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Neagra Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

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

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:r&,ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201,4 tentang
Administrasi Pemerintah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambal:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(kmbaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Taleun 2Ol3
tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru
(Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 24);
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Menetapkan:

12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2O14
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PEI\TYELENGGARAAN REKLAME DI
KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 24 Talrur 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di
Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013
Nomor 24 Tahun 2013), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 13
diubah dan diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan
satu angka yaitu angka 29A, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang
adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang m Kota Pekanbaru.
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pekanbaru.

5.

6.
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Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Pekanbaru.

10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pekanbaru.

11. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
adalah Badan Pengeloiaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Pekanbaru.

12. Instansi Pemberi lzin adalah instansi yang
memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame yang
akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

13. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

14. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi
tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

15. Walikota dapat melimpahkan kewenanganan
pemberian izin penyelenggaratrn reklame kepada
instansi yang ditunjuk.

16. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di
bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis
sesuai ketentuan yang berlaku.

17. Dalam Gedung atau Bangunan (In doot) ada-lah
Lokasi atau titik pemasangan reklame berada di
dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby
hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan
lain sebagainya.

18. Dalam Sarana Pemerintah adalah Bagian ruang di
Kota Pekanbaru yang status kepemilikannya
dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya
untuk kepentingan umum sesuai dengan
peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata
ruang kota.

19. Diluar Gedung atau Bangunan (Out doo{ adalah
Lokasi atau titik pemasangan reklame berada
diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu
masuk, di atas atap gedung atau menempel pada
dinding luar bangunan.

20. Diluar Sarana Pemerintah adalah Bagian dari
mang di Kota Pekanbaru yang status
kepemilikannya perseorangan atau badan tertentu
yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

4



21. Fasade bangunan adalah
sebuah bangunan.

tampilan dari wajah

22. II<7an adalah media dalam bentuk apapun yang
digunakan produsen untuk memperkenalkan
suatu produk ke khalayak umum.

23. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat
IMB ada-lah izin untuk mendirikan bangunan
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

24. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah inn
penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh
Wa-likota.

25. Jaminan Bongkar adalah biaya yang dibayarkan
oleh penyelengara reklame kepada Pemerintah
Daerah yang digunakan oleh pemerintah Daerah
untuk membongkar reklame dan untuk
pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat
tersebut.

26. Uang jaminan bongkar pemasangan reklame
dipergunakan oleh Daerah untuk membiayai
pembongkaran reklame yang bersangkutan, jika
yarrg bersangkutan tidak melakukan
pembongkaran reklame setelah berakhirnya masa
pajak/ masa izin dan masa tenggang.

27. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan
yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan
kaki yang melintas di atas jalan raya atau
menyeberang di jalan raya atau jalur kereta api.

28. Kartu NPWPD adalah Kartu yang menyebutkan
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan
alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.

29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

29A. Kawasan/ l,okasi Tanpa Rokok yalg selanjutnya
disingkat KTR adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,
memasang reklame dan/atau mempromosikan
produk tembakau.

30. Kawasan/Zona Reklame adalah Batasan-batasan
wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan
wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk
pemasangan reklame.

31. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan
menurut tingkat strategis dan komersial untuk
penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh
Walikota.
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32. Ketinggian Reklame adalah Jarak tegak lurus
imaginer antara ambang paling atas bidang
reklame dengan permukaan tanah/permukaan
tanah dimana reklame tersebut berdiri.

33. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruurng di luar
persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk
keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik
Pemerintah maupun penyelenggara/ pemilik tanah
dan Daerah Manfaat Sungai serta prasarana
lingkungan yang oleh Perusahaan Pengembang
Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah
Daerah.

34. lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang
terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana
perluasan kota atau jika sebagian masih belum
ditetapkan rencana perpetakannya, narnun
menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat
digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.

35. Lokasi Reklame adalah Tempat pemasangan satu
atau beberapa buah reklame.

36. Masa Pajak Reklame adalah Jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka lain
yang diatur dengan Peraturan Walikota paling
lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan p4jak yang terutang.

37. Materi Pesan (teks)/Tema adalah Pesan-pesan
berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, warna,
kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan
dalam bidang reklame, baik secara statis maupun
secara bergerak (animasi).

38. Media informasi adalah media dalam bentuk
apapun, tidak bersifat komersialyang diterbitkan
oleh pemerintah.

39. Media reklame adalah benda, rangka atau
konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan
yang dibuat sebagai tempat
pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya
reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame
dimaksud.

40. Reklame Mural adalah reklame yang dicat atau
diterapkan langsung pada dinding, atap atau
permukaan permanen besar lainnya yang
mengikuti bentuk dasar dari bidang yang
ditempatinya.

41. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat
NJOPR adalah Merupakan keseluruhan
pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang
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dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara
reklame termasuk dalam hal ini adalah
biaya/lc.arga beli reklame, konstruksi, instalasi
listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancurran, pera gaan, penayangan, pengecatan,
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan
lainsebagainya sampai dengan dengan bangunan
reklame selesai, dipancarkan, diperagakan,
ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang
telah diizinkan.

42. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah
Hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame
dengan nilai strategis pemasangan reklame.

43. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang
disingkat NSPR adalah Ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata
ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

44. Objek Pajak Reklame adalah Semua
penyelenggaraan reklame.

45. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

46. Pajak Reklame, selanjutnya disebut Pajak adalah
Pajak atas penyelenggaraan reklame.

47. Panggung Reklame adalah Sarana atau tempat
pemasangan satu atau beberapa bidang reklame
yang diatur secara terpadu dengan baik dalam
suatu komposisi yang estetis, baik dari segi
kepentingan penyelenggara, masyarakat yang
melihat maupun keserasiannya dengan
pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru beserta
lingkungan disekitarnya.

48. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau
seharusnya diterima sebagai imbalan atas
penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada
Daerah.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan pajak reklame.
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50. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan reklame baik
untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan
atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

51. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan
pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan
reklame dan atau media reklame pada lokasi yang
hendak didirikan reklame dan atau media reklame
oleh penyelenggara reklame.

52. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang bentuk dan corak ragzrmnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh
umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah.

53. Rekiame Apung adalah Reklame insidentil yang
diselenggarakan di permukaan air atau di atas
permukaan air.

54. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari
papan kayu atau bahan lain dal dipasang pada
konstruksi yang tidak pernanen dan tujuan
materinya mempromosikan suatu even atau
kegiatan yang bersifat insidentil. Termasuk di
dalamnya adaiah spanduk, umbul-umbul,
bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda,
kreg, banner, giant banner dan standing banner.

55. Reklame be{alan 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 di
dalamnya reklame pada gerobak/rombong,
kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

56. Reklame dalam Gedung atau Bangunan (In
dooladalah Lokasi atau titik pemasangan reklame
berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya
Iobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran
dan lain sebagainya.

57. Reklame film atau slide adalah reklame yang
diselenggarakan menggunakan klise (celluloide)
berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan
dan/atau dipancarkan.

58. Reklame Insidentil adalah Rekiame baliho, kain,
reklame peragaan, reklame selebaran, reklame
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melekat, reklame film, reklame udara, reklame
apung dan reklame suara.

59. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan
materinya jangka pendek atau mempromosikan
suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil
dengan menggunakan bahan kain, termasuk
plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di
dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul,
bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda,
krey, banner, gialt banner dan standing banner.

6O. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat
tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan
layar monitor maupun tidak, berupa gambar
dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah,
terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
Termasuk didalamnya Videotron d,an Elekronic
Displag.

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

62. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame
yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan)
terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, coltibrite,
uynil, alominium, Iiberglas, kaca, batu, tembok
atau beton, logam atau bahan lain 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.

63. Reklame peragaan adalah reklame yang
diselenggarakan dengan cara memperagakan
suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

64. Reklame Permanen adalah Reklame megatron dan
reklame papan yang diselenggarakan di persil atau
reklame berjalan.

65. Reklame Selebaran adalah Reklame yang
berbentuk lembaran lepas, diselenglarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan ketentuan tidak untuk
ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung
pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya
adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam
undangan.

66. Reklame suara adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata
yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
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67. Reklame Terbatas adalah Reklame megatron dan
reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m,
(delapan meter persegi) yang diselenggarakan di
lokasi persil atau reklame megatron dan reklame
papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

68. Reklame udara adalah reklame yang
diselenggarakan di udara dengan menggunakan
balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang
sejenis.

69. Rekomendasi adalah per"rimbangan teknis dari
penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang
pengawasan jalan agar tidak mengganggu
kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta
tidak membahayakal konstruksi jalan, serta guna
menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

70. Sistem Oficial Assesment adalah Suatu sistem
dimana Wajib Pajak membayar pajak yang
terutang berdasarkan ketetapan Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang
disampaikan.

71. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem
yang akan dikenakan kepada Wajib Pa,iak dalam
memungut, memperhitungkan dan melaporkan
serta menyetorkan pqjak terutang.

72. Subjek Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau
badan yang melakukan, menyelenggarakan atau
melakukan pemesanan reklame.

73. Sudut Pandang Reklame adalah Mudah tidaknya
titik reklame dilihat oleh konsumen, yang
ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima,
persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan
dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan
dalam skor.

74. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pqiak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak
terutang.

75. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
adalah surat yang digunakan wajib pajak atau
penyelenggara reklame untuk mengajukan
permohonal penyelenggaraan reklame.

76. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang
selanjutnya disingkat SSJB, adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran jaminan biaya
bongkar.

77. Tanda pengesahan adaiah bentuk
penyelenggaraan reklame yang diberikan

lztt'r
bas
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reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan
melekat yang berupa cap/ stempel.

78. Tim Pengawas adalah petugas dan/atau pegawai
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
dan OPD terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk
melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan reklame .

79. Tim Reklame adalah unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang memberikan
pertimbangan kepada Walikota atas permohonan
izin penyelenggaraan reklame.

80. Wajib Pajak Reklame adalah Orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan reklame.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) hurufyaitu
hurufd, dan diantara Pasal 3 pada ayat (3) dan ayat {4)
disisipkan dua ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b),
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

pasal 3

(1) Penetapan kawasan reklame di kota pekanbaru
dibagi menjadi tiga kategori:
a. kawasan/ lokasi bebas reklame;
b. kawasan / lokasi reklame terbatas:
c. kawasan/lokasi reklame umum; dan
d. kawasan / lokasi tanpa rokok.

(2) Kawasan bebas reklame adalah kawasan yang tidak
dibenarkan dipasang reklame.

(3) Kawasan reklame terbatas adalah kawasan yang
diizinkao memasang reklame dengan pengaturan
tertentu.

(3a) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d adalah Kaw'asan yang tidak
dibenarkan memasang reklame rokok.

(3b) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan melalui
Keputusan Walikota.

(4) Kawasan reklame umum adalah diluar kawasan bebas
reklame dan kawasan reklame terbatas.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
tidak berlaku terhadap media informasi Pemerintah
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3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat
jalan dengan ketentuan:
a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan

jarak paling dekat 1 (satu) meter dari tepi paling luar
bahu jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan,
trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di atas
bangunan.

c. bangunan reklame sebagaimana dimaksud huruf b,
wajib mendapat rekomendasi dari perencana
bangunan yang memiliki sertifikat keahlian.

{2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan
dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi
terluar.

(3) Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO) tanpa membahayakan
konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

(41 Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan
pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari
permukaan jalan tertinggi.

(5) Reklame pengenal usaha harus dibuat seragam dengan
ukuran dan model y€rng sama sesuai dengan kawasan
yang ditetapkan.

(6) Reklame pengenal usaha harus menempel sejajar pada
bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus
terhadap fasade bangunan.

(71 Reklame berupa mural ditetapkan maksimal 75 (tujuh
puluh lima) persen dari luas dinding dan terpusat.

(8) Bangunan Rklame yang berada diatas bangunan, tidak
dibenarkan melebihi fasade dan/atau dinding terluar
bangunan.

(9) Lokasi bangunan reklame di setiap koridor ruas jalan,
taman, JPO, kawasan kantor ditentukan berdasarkan
rekomendasi Tim Reklame.

(10) Bangunan reklame tidak dibenarkan berada di atas
median, trotoar, dan bahu jalan.
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4 Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas:

a. Badan Pendapatan Daerah sebagai ketua meralgkap
anggota;

b. Dinas Penanamal Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagai anggota;

c. Dinas Pekeg'aan Umum dan Penataan Ruang sebagai
anggota;

d. Dinas Perhubungan sebagai anggota;

e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai
anggota;

f. Satuan Pamong Praja sebagai anggota; dan
g. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

sebagai anggota.

Ketentuan Pasal 29 ayat (21 diubah, sehingga Pasal 29
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan
teknis dan administratif atas permohonan lzirr
penyelenggaraan Bangunan Reklame.

{21 Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim
merangkap anggota bertugas memimpin dan
mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Penertiban
dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan reklame
dan bertugas memberikan pertimbangan tentang
perpajakan dan memproses administrasi
permohonan izin penyelenggaraan reklame;

b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu selaku Anggota Tim bertugas memberikan
pertimbangan terhadap izin bangunan reklame dan
memproses permohonan IMB rekalme;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
selaku Anggota Tim bertugas memberikan
pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunarr
reklame dan memproses administrasi lzin
Mendirikan Bangunan Reklame dan pertimbangan
tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA),
kawasan sauran pematusan dan jaringan utilitas
serta perhitungan kekuatan konstruksi bangunan
reklame;

5
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d. Dinas Perhubungan selaku Anggota Tim bertugas
memberikan pertimbangan tentang keselamatan
dan keamanan pengguna jalan, serta pemanfaatan
tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);

e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selaku
Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan
tenta-ng pemanfaatan Bangunan reklame di Ruang
Terbuka;

f. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota Tim
bertugas menertibkan penyelenggaraan reklame
yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku dan membantu kelancaran dan
pengamurnan serta melakukan penertiban; dan

g. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
selaku Anggota Tim bertugas melakukan pendataan
dan pengelolaan aset daerah yarrg berhubungan
dengan penyelenggaraan reklame, baik aset berupa
Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) maupun
terhadap aset yang diperoleh akibat dilakukan
penertiban reklame.

(3) Tim Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai
dengan kebutuhan serta melakukan peninjauan lokasi
bagi penyelen ggaraan Bangunan Reklame.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 76 NVNe\ 2O2t

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 nrutc-l 2o2 1

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MUHHAMMAD JAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR qO

t4


