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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

Sesuai terminologi, pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg” yang berarti

pungutan teratur pada waktu tertentu. “Pa-ajeg” berarti pungutan teratur terhadap

hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan

pengurus desa.(M. Bakhrudin Effendi, 2006)

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Selain itu, pajak juga memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh

para ahli, yang di antaranya adalah :

1. Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo yang
dikutip dari buku Waluyo (2013; 2),

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan
pemerintahan”.
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2. Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip dari buku Edy Suprianto (2011; 2)

menyatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan
dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang),
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum”.

3. Menurut S. I. Djajadiningrat, yang dikutip dari buku Siti Resmi (2013; 1)

menyatakan :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan secara umum”.

4. Menurut Sommerfeld, dkk yang dikutip dari buku Diana Sari (2013; 35)

menyatakan :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan
Pemerintahan”.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
(Siti Resmi, 2013; 2)
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta

aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh Pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai

public investment.
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2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013; 7), pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan

Negara diatur dengan Undang-Undang”.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunya fungsi sebagai berikut (Oyok Abuyamin, 2012; 3) :

1. Fungsi Budgetair

Fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah satu sumber yang

utama bagi penerimaan anggaran Negara

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya

dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh

Negara/Pemerintah, Misalnya dalam rangka meningkatkan daya saing

produksi dalam negeri.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yang

dikutip Waluyo (2013; 13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya

didasarkan pada asas-asas berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.



9

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

Contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini

disebut pay as you earn.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak, menurut (Mardiasmo,

2011; 7-8), yaitu :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib

Pajak.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib Pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
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2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Stelsel Pemungutan Pajak

Menurut Oyok Abuyamin (2012; 17), tedapat tiga jenis stelsel dalam pajak,

yaitu:

1. Riel Stelsel (Stelsel Nyata)

Riel Stelsel (Stelsel Nyata) merupakan pemungutan pajak berdasarkan dan

memperhatikan objek berupa penghasilan yang sudah nyata-nyata diterima

oleh WP selama tahun pajak yang baru diketahui pada akhir tahun. Oleh

karena itu, pemungutannya baru dilaksanakan setelah tahun pajak berakhir.

Kelebihan stelsel ini pemungutan pajak dihitung secara nyata berdasarkan

realisasi penghasilan. Kelemahannya Pemerintah baru menerima pajak di

akhir tahun.
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2. Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan)

Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan) merupakan pemungutan pajak yang

dilakukan berdasarkan anggapan menurut ketentuan hukum pajak. Di awal

tahun, pajak dihitung dengan anggapan melalui perbandingan dengan

penghasilan tahun sebelumnya. Stelsel ini menentukan pajak yang harus

dibayar dalam tahun berjalan dan di akhir tahun pajak baru disesuaikan

dengan penghasilan yang sebenarnya diterima WP. Kelebihan stelsel ini

Pemerintah sudah mendapat penerimaan pajak selama tahun berjalan tanpa

menunggu ke akhir tahun. Kelemahannya, pajak dipungut tidak berdasarkan

yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran merupakan kombinasi dari stelsel anggapan dan stelsel

nyata. Di awal tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan stelsel

anggapan. Di akhir tahun, pemungutan pajak dihitung berdasarkan stelsel

nyata. Apabila stelsel anggapan lebih besar maka WP berhak atas kelebihan

pajak (lebih bayar), dan apabila stelsel anggapan lebih kecil maka WP wajib

membayar kekurangan pajak tersebut (kurang bayar).

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2013; 12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga

kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung

Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.
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2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajaknya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang

Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Materai.

2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Contoh ; Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2 Pajak Pusat

Iuran wajib kepada Negara yang pemungutannya dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak di bawah Kementrian Keuangan berdasarkan Undang-Undang,

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah,serta peraturan terkait lainya.
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2.2.1 Pengertian Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui

Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan

hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah Pusat dan pembangunan (Marihot

Pahala Siahaan, 2010; 9).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pusat

Dasar hukum Pajak Pusat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

2.3 Pajak Daerah

Iuran wajib kepada Daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh

DISPENDA atau DISYANJAK berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10)

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar Hukum Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Daerah (Perda).

5. Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah pasal 2, Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri atas :

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Air Permukaan.

5) Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

1. pajak hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang

untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas

lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya

yang mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali
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untuk pertokoan dan perkantoran (Peraturan daerah No. 26 tentang

Pajak Hotel (2002:1)

2. “pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas

pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah : “Tempat

menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan

dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

(Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1).

3. “Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten

Musi Banyuasin. Hiburan ialah “semua jenis pertunjukan permainan

dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh

setiap orang dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi

Banyuasin.(Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan

(2002:1).

4. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah

atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang

menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di

pergunakan untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan

suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari

suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah

(Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1).

5. Pungutan Pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.Mineral Bukan

Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaima

na dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan

di bidang mineral dan batubara
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7. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak

yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

8. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan

air tanah.

9. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Peternakan sarang burung

walet adalah industri yang istimewa dan sangat penting untuk

beberapa orang seluruh Indonesia terutama Hulu Sungai Utara. Walet

adalah salah satu jenis burung yang sangat istimewa. Berbeda dengan

jenis burung lainnya. Air liur burung walet yang berasal dari kelenjar

glandula sub lingualis dapat meningkatkan sistem imun pada tubuh.

Karena banyaknya manfaat dari sarang burung walet untuk kesehatan

dan kecantikan. Sarang burung walet memiliki nilai jual yang tinggi.

10. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas

tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan

sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang

mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari

padanya.

11. BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak

yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan

bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya

atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang

perseorangan pribadi atau badan.
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2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame dan Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (26),

bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan

reklame. Sedangkan pengertian reklame itu sendiri terdapat dalam ayat (27), bahwa

yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya 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.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Reklame Kota Bandung

Pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pemungutan pajak reklame khususnya di Kota Bandung adalah sebagai

berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak

Reklame.

2.4.3 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010; 386), Pajak Reklame yang menjadi

subjek pajak adalah pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika

reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak

Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan

melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut yang

menjadi Wajib Pajak.
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Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame pasal 2 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan objek pajak

adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan

penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun

2010 pasal 1 adalah :

1. Reklame papan atau billboard

Reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau

bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar

pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan,

jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan Walikota.

2. Reklame megatron, videotron dan Light Emitting Diode (LED)

Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame

atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat

diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3. Reklame layar

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk

kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir,

umbul-umbul dan spanduk.

4. Reklame melekat (Sticker)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

digantungkan pada suatu benda.

5. Reklame selebaran/brosur

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.

6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
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Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.

7. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat

terbang atau alat lain yang sejenis.

8. Reklame film/slide

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca

atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan

pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui

pesawat televisi.

9. Reklame Teks Berjalan (Running Text)

Reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

10. Reklame Neon Box

Reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang

menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau

desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan

lingkungannya sebagai aksesoris kota.

11. Reklame Grafiti (Graffiti)

Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada

dinding bangunan.

2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

tentang Pajak Reklame disebutkan bahwa yang bukan merupakan objek Pajak

Reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

2. Label/merk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi

untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
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3. 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.

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah

Daerah.


