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WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR  8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan 
pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan 
memperhatikan estetika, ketertiban, dan melindungi 
kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam 
penyelenggaraan reklame;

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak dan 
retribusi daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pemungutan pajak dan retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

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

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. 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 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);
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4. 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 4048);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 
Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 
Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota 
Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Mataram Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai 
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut :

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota 
Mataram.

16. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan pajak.
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17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 
daerah.

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

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

20. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau 
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang.

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

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
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27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak.

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
infomasi keuangan yang meliputi harta,kewajinam,modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data,keterangan,dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan
suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah.

32. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang  dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
(2) Obyek Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi :
a. Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan 

sejenisnya;
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b. Reklame kain;
c. Reklame Melekat;
d. Reklame Selebaran;
e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame Apung;
h. Reklame Suara;
i. Reklame Film/Slide; dan
j. Reklame Peragaan.

(3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan reklame melalui Internet Televisi, Radio, 

Warta harian, Warta Mingguan, Warta bulanan dan 
sejenisnya;

c. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya;

d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Subyek 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 
reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, 
pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, 
sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai 

sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
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(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 
penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, 
nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-
faktor sebagaiman adimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang 
berdasarkan surat ketetapan pajak.

(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan 
berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, 
pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
(2) Pajak dipungut berdasarkan SKPD.
(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan 
SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, 
sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan 
waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
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(2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang 
ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak daerah harus 
disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(3) Dalam hal kondisi geografis dan transportasi sulit 
dijangkau penyetoran ke Kas Daerah dapat melebihi 1 
(satu) hari kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah.

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(5) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan 
disampaikan kepada instansi yang berwenang.

(6) Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapat 
validasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SSPD diatur dengan Peraturan Kepala 
Daerah.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya
pajak

(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
merupakan dasar penarikan pajak yang harus dilunasi 
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal 
diterbitkan.

(4) Dalam  keadaan tertentu Kepala Daerah dapat memberikan 
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak 
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan.

(5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(6) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada 
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai 
batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% 
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau 
kurang dibayar.



8

(7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 
(6) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 
sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif 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 administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 
(lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat :
a. Membetulkan SKPD atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak 
yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak 
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib 
pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh)  hari sejak tanggal diterima 
SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
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(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan terhadap permohonan pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan  sanksi administrasi, maka permohonan  
dianggap dikabulkan.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDLB;
c. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 
SKPDLB, atau SKPDN diterima oleh Wajib pajak, kecuali 
apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya pajak terutang.

(5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap 
dikabulkan.

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

(7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang 
telah dibayar paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen).
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12. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 pada BAB XXII disisipkan 1 
(satu) Pasal baru, yaitu Pasal 49A, sehingga Pasal 49A
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Kewenangan pelaksanaan pengelolaan dari Peraturan Daerah 
ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Kota Mataram.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

   Ditetapkan di Mataram
   pada tanggal  7 Agustus 2014

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA 
BARAT : (19/2014)
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