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Mengingat 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 90 TAHUN 2015 

TENT ANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa sebagai upaya penataan reklame di wilayah Kata Mojokerto 
serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan menunjang keindahan kota, maka perlu diatur tata cara 
penyelenggaraan reklame dan mekanisme pembongkaran reklame; 

b. bahwa Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dipandang sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang 
baru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tata Cara 
Penyelenggaraan Reklame, yang diatur dalam suatu Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 



2 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

3. 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) ; 

4. 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) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prociuk 
Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5380); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang 
Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 694) ; 



Menetapkan 
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 6 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam 
Penegakan Peraturan Daerah ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam 
Penegakan Peraturan Daerah ; 

13. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kata 
Mojokerto; 

14. Peraturan Daerah Kata Mojokerta Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Kata Majokerto sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kata Mojokerta Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kata 
Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga 
Teknis Kata Mojokerto; 

15. Peraturan Daerah Kata Majokerta Namor 12 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah ; 

16. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang lzin 
Mendirikan Bangunan; 

17. Peraturan Daerah Namor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ; 

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2012 tentang 
Rincian Tugas Pakok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kata Mojokerto. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA CARA 
PENYELENGGARAAN REKLAME 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kata Mojokerto. 



4 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Mojokerto. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan 

pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Tim Teknis Reklame adalah lnstansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota yang 
memberikan pertimbangan/rekomendasi secara teknis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu atas permohonan izin penyelenggaraan reklame. 

7. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan 
Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 
diperbolehkannya seseorang atau Sadan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau 
kegiatan tertentu, baik dalam bentuk lzin maupun tanda daftar usaha. 

9. Sendahara Penerima adalah Sendahara Penerima pada Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu. 

10. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 
lainnya. 

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan 
atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum 
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca 
dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh 
Pemerintah. 

12. Reklame MegatronNideotron/LED adalah reklame tetap dan tidak bisa dipindahkan 
yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar 
maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, 
terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

13. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, 
aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, 
dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel 
atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya 
baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 
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14. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang 
sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang. 

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

16. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang 
sejenis dengan itu. 

17. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan 
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu 
benda lain. 

18. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan 
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, 
dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 
200 cm2 per lembar. 

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

20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan 
kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 
perantaraan alat. 

21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan 
suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar 
ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen. 

22. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau 
reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye 
catcher) berada di luar bangunan. 

23. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran 
penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan 
fasilitas yang digunakan/untuk umum. 

24. Zona adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan pemanfaatan 
wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame. 

25. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau 
ditempelkan. 

26. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame 
insidentil (spanduk). 
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27. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. 

28. lzin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Reklame adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan dengan 
peruntukkan sebagai bangunan reklame untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas atau mengurangi bangunan reklame sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

29. lzin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan 
oleh Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

30. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam 
bidang reklame. 

31. Surat Permohonan lzin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib 
pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan 
reklame. 

32. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang 
memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis 
dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang 
bersangkutan. 

33. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas 
bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 

34. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang 
reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 

35. Jaminan Biaya Bongkar adalah uang titipan/jaminan dari penyelenggara reklame 
kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dipergunakan untuk membongkar 
reklame serta pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya 
reklame, apabila dalam waktu yang telah ditentukan, penyelenggara reklame tidak 
melakukan pemulihan/perbaikan kembali terhadap lokasi/tempat bekas 
diselenggarakannya reklame. 

BAB II 

JENIS REKLAME 

Pasal2 

(1) Jen is reklame dibedakan menjadi : 

a. Reklame tetap terbatas; 

b. Reklame insidentil. 
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(2) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame 

yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 

(satu) tahun yang terdiri dari : 

a. Reklame MegatronNideotron/LED; 

b. Reklame Billboard/Papan; 

c. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan. 

(3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang 
mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 
(satu) tahun yang terdiri dari : 

a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster; 

b. Reklame Stiker/Melekat; 

c. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat; 

d. Reklame Udara; 

e. Reklame Suara; 

f. Reklame Peragaan. 

BAB Ill 

STANDAR REKLAME 

Pasal3 

(1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame. 

(2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi : 

a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras 
dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan; 

b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan; 

c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan 
konstruksi; 

d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban 
perpajakan dan/atau retribusi; 

e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan Perizinan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan 
tidak membahayakan masyarakat disekitarnya. 
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BABIV 

KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT 
TERTENTU 

Pasal4 

(1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame melalui kerjasama 
pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak 
dan/atau biaya pengurusan Perizinan pemasangan. 

(2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), yaitu taman 
kota dan halte/shelter angkutan kota. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: 

a. Kerjasama pemanfaatan; 

b. Perjanjian Sewa-menyewa; 

c. Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah; 

d. Bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

BABV 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal5 

(1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki lzin Pemasangan 
Reklame dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

(2) lzin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tidak dapat 
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

(3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang dan bertanggungjawab memberikan 
pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame hingga penerbitan dokumen 
perizinan. 

(4) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani semua 
dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

Bagian Pertama 

Reklame Tetap Terbatas 
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Pasal6 

Persyaratan lzin Pemasangan Reklame Tetap Terbatas Baru, dibuat dalam rangkap 4 

(empat), yaitu : 

a. Mengisi Surat Permohonan lzin Mendirikan Bangunan Reklame; 

b. Membuat Surat Permohonan Pemasangan Reklame, apabila berbadan hukum 

menggunakan kertas berkop dan berstempel; 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara dan/atau penanggungjawab 
usaha; 

d. Fotocopy Memory Of Understanding (MoU)/kerjasama instansi pemerintah dengan 
pelaku Corporate Social Responbility (CSR) dari sektor swasta; 

e. Fotocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Penyelenggara; 

f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Penyelenggara; 

g. Fotocopy Akta pendirian perusahaan; 

h. Surat pernyataan kesediaan membongkar/merelokasi apabila terjadi sengketa lahan 
atau lokasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah, bermaterai Rp. 
6.000,00; 

i. Surat pernyataan bersedia bertanggung-jawab penuh apabila terjadi kecelakaan yang 
diakibatkan roboh/rusaknya reklame, untuk semua jenis dan ukuran reklame bermaterai 
Rp. 6.000,00; 

j. Denah titik lokasi pemasangan; 

k. Gambar Design reklame secara 3 (tiga) dimensi; 

I. Foto lokasi diambil dari tiga arah yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat 
peletakan reklame yang dimohon; 

m. Gambar rencana konstruksi untuk reklame tiang, terdiri : 

1) gambar denah ska la 1 : 100; 

2) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 :50; 

3) gambar potongan ska la 1 : 10 atau 1 : 20; 

4) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20; 

5) gambar detail pondasi atau pile ska la 1 : 10 atau 1 :20. 

n. Untuk reklame di atas 15 m2· perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh ahli 
konstruksi, dengan dibuktikan dengan sertifikat keahlian; 

o. Surat persetujuan dari pemilik persil, apabila berada di persil swasta dan dilampiri bukti 
kepemilikan/pengusaan hak atas tanah yang sah; 

p. Rincian Anggaran Biaya (RAB) bangunan reklame; 
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q. Khusus untuk Reklame Tetap Berjalan, terutama bagi kendaraan, melampirkan: 

1) Membuat surat permohonan atau mengisi formulir; 

2) Fotocopy KTP penyelenggara/penanggungjawab; 

3) Fotocopy STNK kendaraan; 

4) Gambar design reklame. 

Pasal7 

(1) Untuk lzin Reklame Tetap Terbatas untuk ukuran paling sedikit 15 meter persegi 
diterbitkan 2 (dua) jenis izin, yaitu : 

a. lzin Pengelolaan Reklame dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun; 

b. lzin Pemasangan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 

(2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan 
sesuai masa berlaku izin. 

(3) lzin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, untuk jenis Reklame 
Tetap Terbatas Baru melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Pengajuan permohonan oleh Penyelenggara; 

b. Persetujuan titik lokasi dari : 

1) Tim Teknis Perizinan Reklame dari SKPD terkait untuk ukuran luas 15 m2 (lima 
belas meter persegi) keatas ; atau 

2) Tim Teknis Perizinan Reklame dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk 
ukuran luas kurang dari 15 m2 (lima belas meter persegi). 

c. Persetujuan titik lokasi dituangkan dalam Serita Acara oleh Tim Teknis Perizinan 
Reklame dan ditandatangani oleh Penyelenggara/penanggung jawab reklame; 

d. Penyelenggara reklame diberikan Surat Keterangan Sementara sebagai dasar 
pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau 
pemasangan media reklame; 

e. Setelah diperoleh bukti pembayaran pajak reklame dan sewa tanah sebagaimana 
dimaksud pada huruf d, Penyelenggara Reklame Tetap Terbatas baru mengambil 
lzin Pemasangan Reklame dengan melampirkan fotocopy bukti pembayaran di 
maksud. 

(4) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, 
gambar, warna, titik lokasi, perhitungan konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera 
dalam lzin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. 



11 

(5) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam lzin Pemasangan Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), izin dapat dicabut. 

(6) Pemerintah Kota berkewajiban mengendalikan materi iklan rokok, baik dari segi 
jumlah maupun materi reklame sebagai upaya pengendalian dan pengawasan. 

Pasal8 

Ketentuan terhadap penyelenggara reklame tetap terbatas yang masih mempunyai izin 
pengelolaan reklame, namun belum memiliki klien atau masih kosong, agar media reklame 
papan reklame ditutup dengan media dari vinyl atau sejenisnya, dengan dilengkapi tulisan 
"disewakan" dengan adanya nama dan nomor telepon penyelenggara reklame. 

Bagian Kedua 

Reklame lnsidentil Baru 

Pasal9 

(1) Persyaratan pengajuan reklame insidentil baru sebagai berikut: 
a. Mengisi surat permohonan dan berstempel (jika ada); 
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 

c. Surat pernyataan akan bertanggung-jawab penuh apabila terjadi kecelakaan yang 
diakibatkan roboh/rusaknya reklame, untuk semua jenis dan ukuran reklame 

. bermaterai; 
d. Fotocopy sertifikaUbukti kepemilikan tanah dari pemilik tanah untuk penempatan 

reklame di persil swasta; 
e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/persil swasta bermaterai; 
f. Denah lokasi penempatan reklame; 

g. Materi reklame harus di bawa untuk dilegalisasi, berupa stiker dan disertai tanda 
tangan petugas dan masa berakhirnya reklame 

h. Stiker reklame harus ditempel pada setiap materi reklame, baik stiker dari Kantor 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan stiker dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

(2) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan 
satu kali perpanjangan. 

(3) Pemasangan reklame insidentil harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan 
bagi masyarakat. 

(4) Reklame insidentil untuk baliho atau sejenisnya paling besar berukuran 24 meter 
persegi. 
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BABVI 

PERPANJANGAN IZIN 

Bagian Petama 

Reklame Tetap Terbatas 

Pasal 10 

(1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki lzin dan telah habis masa 

berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan 

perpanjangan lzin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

(2) Terhadap lzin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari 
wajib lzin Pemegang lzin, sebelum berakhir masa berlakunya 

memperbaharui/memperpanjang lzin. 

(3) Adapun persyaratan perpanjangan lzin reklame tetap terbatas adalah sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat permohonan, bagi yang berbadan hukum, menggunakan kertas 
berkop advertising/Penyelenggara, dan berstempel; 

b. Fotocopy IMS reklame; 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara; 

d. Fotocopy lzin pengelolaan reklame sebelumnya; 

e. Fotocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Penyelenggara, bagi yang 
berbadan hukum; 

f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Penyelenggara, bagi yang berbadan 
hukum; 

g. Fotocopy Akta pendirian perusahaan;, bagi yang berbadan hukum; 

h. Pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil, apabila di tanah swasta, bermaterai 
Rp.6.000,00; 

i. Fotocopy sertifikat tanah dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik persil; 

j. Surat pernyataan bermaterai bersedia membongkar reklame apabila lokasi tersebut 
diperlukan oleh Pemerintah Kata untuk kepentingan pembangunan; 

k. Surat pernyataan bermaterai akan bertanggungjawab penuh apabila terjadi 
kecelakaan yang diakibatkan roboh/rusaknya reklame atau fotocopy sertifikat/polis 
Asuransi atas resiko kecelakaan yang disebabkan roboh/rusaknya reklame untuk 
semua jenis dan ukuran reklame; 

I. Fotocopy Memory Of Understanding (MoU)/kerjasama instansi pemerintah dengan 
pelaku dari sektor swasta, apabila merupakan pelaksanaan program Corporate 
Social Responbility (CSR). 
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Bagian Kedua 

Reklame lnsidentil 

Pasal 11 

(1) Persyaratan perpanjangan reklame insidentil adalah sebagai berikut : 

a. Mengisi surat permohonan, dan berstempel Uika ada); 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 

c. Surat pernyataan bermaterai akan bertanggungjawab penuh apabila terjadi 
kecelakaan yang diakibatkan roboh/rusaknya reklame, untuk semua jenis dan 
ukuran reklame; 

d. Materi reklame harus di bawa untuk dilegalisasi, berupa stiker dan disertai tanda 
tangan petugas dan masa berakhirnya reklame; 

e. Stiker reklame harus ditempel pada setiap materi reklame baik stiker dari Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan stiker dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. 

(2) Media pemasangan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dipasang pada panggung reklame milik pemerintah, maupun lokasi-lokasi tertentu yang 
telah diizinkan. 

BAB VII 

PENGALIHAN HAK REKLAME 

Pasal 12 

(1) Untuk pengalihan izin reklame kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 
(2) hanya dapat dilakukan untuk jenis reklame tetap terbatas. 

(2) Adapun persyaratan pengalihan izin reklame adalah sebagai berikut : 

a. Fotocopy Akta jual beli reklame; 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara dan/atau penanggungjawab 
usaha reklame lama; 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara dan/atau penanggungjawab 
usaha reklame baru; 

d. Fotocopy IMB reklame; 

e. Fotocopy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Penyelenggara reklame baru; 

f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Penyelenggara reklame baru; 

g. Asli lzin Pengelolaan Reklame tetap terbatas; 
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h. Surat pernyataan bermaterai bersedia membongkar reklame apabila lokasi tersebut 
diperlukan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pembangunan yang 
ditandatangani penyelenggara reklame baru; 

i. Surat pernyataan akan bertanggung-jawab penuh apabila terjadi kecelakaan yang 
diakibatkan roboh/rusaknya reklame, untuk semua jenis dan ukuran reklame 
bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani penyelenggara reklame baru; 

j. Fotocopy Sertifikat pemilik tanah untuk dipersil swasta; 

k. Fotocopy Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/persil swasta 
bermaterai Rp. 6.000,00; 

I. Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Reklame tahun terakhir dan sewa tanah, jika 
berada pada lahan Pemerintah. 

BAB VIII 

TAT A CARA PEMASANGAN 

Pasal 13 

(1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah 
mendapatkan Surat Keterangan Sementara (SKS) atau lzin Pemasangan dari Kepala 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

(2) Pemasangan reklame tetap terbatas yang struktur konstruksinya menggunakan besi 
dan beton untuk reklame paling sedikit berukuran 15 meter persegi harus 
mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame. 

(3) Pemasangan konstruksi untuk reklame tetap terbatas wajib menggunakan cat warna 
oranye, sedangkan reklame insidentil dapat menggunakan warna selain warna oranye. 

(4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame dan 
membayar sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai 
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kata. 

(5) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk menyetor jaminan biaya bongkar. 

(6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya digunakan sebagai biaya 
operasional penurunan dan/atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame 
melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. 

(7) Besaran uang jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran ditetapkan dalam 
lampiran Peraturan Walikota ini. 

(8) Pengelolaan uang jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran dititipkan pada 
rekening khusus pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Bendahara 
Penerima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 
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(9) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan melalui Keputusan 
Walikota. 

(1 O) Pembayaran Jaminan Bongkar akan diberikan tanda terima berupa kuitansi. 

(11) Apabila masa izin reklame telah berakhir, dan penyelenggara reklame wajib 
menurunkan dan/atau membongkar reklame : 

a. Paling lambat 2 (dua) hari untuk reklame insidentil ; atau 

b. Paling lambat 14 (empat belas) hari untuk reklame tetap terbatas, 

maka uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat diambil oleh 
penyelenggara reklame pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa 
kuitansi asli pembayaran jaminan bongkar dan dilampiri foto lokasi reklame yang telah 
dibersihkan. 

(12) Apabila masa izin reklame telah berakhir, dan penyelenggara reklame telah menurunkan 
dan/atau membongkar reklame yang dimaksud pada ayat 11, maka pengambilan uang 
jaminan biaya bongkar dapat dilakukan dengan ketentuan : 

a. Reklame Tetap Terbatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa 
berlaku izin pemasangan reklame; 

b. Reklame lnsidentil paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin 
pemasangan reklame. 

(13) Uang jaminan bongkar yang tidak diambil sampai dengan batas waktu yang telah 
ditetapkan pada ayat (12), akan disetorkan ke Kas Daerah pada rekening yang 
ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. 

(14) Dalam hal reklame telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan pembongkaran 
sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka uang jaminan bongkar akan 
dipergunakan untuk membongkar reklame oleh pihak ketiga yang bersedia membongkar 
dengan mekanisme pengambilan uang jaminan bongkar dilengkapi identitas pihak 
ketiga dan dokumentasi pembongkaran. 

(15) Bendahara Penerima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melaporkan setiap 
tahun rekapitulasi keuangan jaminan bongkar kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

(16) Adapun pajak reklame dan sewa tanah pada Pemerintah Kata yang masih terhutang 
tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame sebagai piutang pajak oleh 
Pemerintah Daerah dan harus dibayar oleh penyelenggara reklame. 

BABIX 

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME 
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Pasal 14 

(1) Tidak melintang di atas jalan raya. 

(2) Tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan kereta api. 

(3) Jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat 
rekomendasi tertulis dari PT. KAI. 

(4) Untuk reklame yang melintasi jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus 
mendapat rekomendasi tertulis dari PT. PLN. 

(5) Untuk reklame yang berada di taman milik Pemerintah Kota, harus mendapat 
rekomendasi tertulis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. 

(6) Tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak 
mengganggu pemeliharaannya. 

(7) Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan. 

(8) Tidak mengganggu fungsi rambu-rambu dan jarak pandang lalu lintas. 

(9) Penyelenggaraan reklame di trotoar harus memenuhi ketentuan : 

a. Lebar trotoar paling sedikit 1 m (satu meter); 

b. Di bawah trotoar tidak terdapat saluran tepi yang lebarnya sama atau lebih besar 
dari lebar trotoar; 

c. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus terletak pada sisi trotoar yang 
berbatasan/berdekatan dengan persil; 

d. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) tidak berada diatas saluran tepi 
(apabila di bawah trotoar terdapat saluran tepi); 

e. Titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) dan bidang reklame tidak 
mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) 
maupun di atas; 

f. Ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (pile cap) harus rata dengan 
permukaan trotoar; 

g. Bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang berbatasan dengan 
badan jalan, dan tinggi bidang reklame paling sedikit 3,5 (tiga setengah) meter; 

h. . Mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame berada di atas 
persil masyarakat. 

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berlaku jug a bagi penyelenggaraan 
reklame pada sejalur tanah dan di bahu jalan. 

(11) Dalam hal pada ruas jalan terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame 
dilarang dilaksanakan di trotoar dan/atau di bahu jalan. 
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(12) Dalam hal pada ruas jalan tidak terdapat sejalur tanah, maka penyelenggaraan reklame 
dapat dilaksanakan pada trotoar. 

(13) Penyelenggaraan reklame di median jalan atau jalur hijau atau pulau jalan, bidang 
reklame dilarang melebihi median atau pulau jalan yang bersangkutan. 

Pasal 15 

(1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
tanggal dikeluarkannya lzin belum melakukan pemasangan reklame, maka lzin dicabut 
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. 

(2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi 
syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar 
teknis konstruksi pemasangan. 

(3) Apabila Penyelenggara reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, 
penyelenggara tidak menindaklanjuti proses Perizinannya, maka permohonan batal 
demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak 
lain. 

BAB X 

KEWAJIBAN 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang 
telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala. 

(2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
penyelenggara atau pemegang lzin reklame. 

(3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab 
penyelenggara reklame dan/atau Pemegang lzin. 

(4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi dilaksanakan setelah berakhirnya 
lzin/setelah lzin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga 
dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan 
secara mufakat. 

(5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu 
dalam keadaan baik. 

(6) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sewa tanah, jaminan bongkar dan 
administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XI 

PENCABUTAN IZIN 

Pasal 17 

(1) lzin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila: 

a. Pemasangan reklame tidak sesuai dengan lzin yang diberikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15; 

b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh tim teknis Perizinan reklame; 

c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak 
mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk 
memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; 

d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame. 

(2) Sebelum lzin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik 
reklame dan/atau Pemegang lzin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka 
waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada 
tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang lzin, maka Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan keputusan pencabutan lzin, dengan 
tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan 
Satuan Polisi pamong Praja Kota Mojokerto. 

Pasal 18 

(1) Apabila lzin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya 
lzin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto 
untuk melakukan penutupan atau penurunan materi dan/atau pembongkaran reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1 ). 

BAB XII 

PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME 

Pasal 19 

(1) Pengawasan, penutupan, penurunan materi dan pembongkaran reklame merupakan 
kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Standart Operation 

Prosedur (SOP) Satuan Palisi Pamang Praja Kata Majakerta. 

(3) Penutupan dan/atau pembangkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila : 

a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan 
perpanjangan lzin; 

b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki lzin; 

c. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan lzin yang diberikan; 

b. Pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. 

(4) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan 
lzinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam jangka waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat teguran ketiga, kanstruksi reklame 
tidak dibangkar aelh penyelenggara reklame, maka Satuan Palisi Pamang Praja Kata 
Majakerta berwenang membangkar reklame yang bersangkutan. 

BAB XIII 

LARANGAN 

Pasal20 

Setiap penyelenggara reklame, dilarang : 

a. Menempelkan atau menggunakan lakasi/tempat pemasangan reklame yang tidak 
sesuai dengan lzin yang dimiliki; 

b. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan lzin yang dimiliki; 

c. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; 

d. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk; 

e. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame; 

f. Memasang reklame secara menempel pada pagar taman; 

g. Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada 
batanq pohon: 

h. Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; 

i. Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang 
listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang 
berlaku. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal21 

lzin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Walikota 
ini tetap berlaku sampai habis berlakunya izin. 

BAB XV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal22 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal23 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tartggal 31 l)esea•er 2015 

WAUKOTA MOJOKERTO 

ttd 

MAS'UD YUNUS 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 4 A:,ril 201• 

SIEKRETARIS IDAIERAH KOTA MOJOKERTO 

ttdl 

MAS AGOES. NIRIBITO .M.W.,S.H •• M.Si. 
Pembina Utama Madlya 

NIIP l9•57109·l7 1918309• ll 10011 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 90 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729· 198503 1 007 



21 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 
TANGGAL 

90 TAHUN 2015 

31 DES�ER 2015 

BESARAN JAMINAN BIAVA BONGKAR REKLAME 

No. Jenis Reklame Uang Jaminan 

1 Reklame Bando/Baliho/MegatronNideotron/LED/NeonBox/ Rp. 150.000,-/m2 

reklame sejenis yang memiliki konstruksi tiang 

2 Reklame Papan!Billboard/NeonBox/Wallpainting/Rollingdoorl Rp. 50.000,-/m2 

reklame sejenis yang tidak memiliki konstruksi tiang 

3 Reklame Spanduk/Umbul-Umbul Rp. 10.000,-/lembar 

4 Reklame Baliho Non Permanen Rp. 100.000,-/unit 

WALIIKOTA MOJOIKIEIRTO 

ittd 

MAS'UD YUNUS 


