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TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :4.

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

3.

bahwa sebagai upaya untuk memelihara dan
melestarikan serta menciptakan lingkungan yang
bersih, indah, tentram dan tertib perlu penataan
terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten
Lamongan ;

bahwa setiap pemasangan reklame perlu
memperhatikan etika, estetika, kebersihan,
keindahan dan ketertiban lingkungan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan
reklame di Kabupaten Lamongan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaal;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor L32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4aaal;
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5.

6.

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251 ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 48O1) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2OLl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OIL Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tartbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a655) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2OO7 tentang Ketentraman dan Ketertiban
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2OO7 Nomor 4/El ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22
Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 16lBl:
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2OlL
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OLL Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamong€ur Nomor 4
Tahun 2OO8 tentang Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2OOg Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2OLL
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OLL Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2OlO tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
t2l;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2OlL tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OLl Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN
LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan adalah Badan Penanaman Modal

dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
5. Dinas PU Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Kabupaten Lamongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Lamongan.
8. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan
yang rnerupakan bukti legalitas, rnenyertakan sah atau diperbolehkannya
seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan
tertentu.
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g. Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragalnnya unt k tujuan komersial maupun tidak
komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau
memujikan ;"t" barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhaiian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari
suatu tempat oleh umum, termasuk alat peraga kampanye, kecuali yaog

dilakukan oleh Pemerintah.
10. Reklame tetap terbatas, adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis

untuk penyelenggaraan reklame untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

11. Reklame insideniil, "d"lrh 
reklame yang mendapatkxr izi tertulis untuk

penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (satu) tahun ;

12. Reklame Megatron/Videotron/LED, adalah reklame yarrg menggunakan
layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun
tiaaf< dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-
ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

13. Reklame gando Jalan adatah reklame yang terbuat dari rangka besi atau
sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun
yang disinari.

la. 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 diganiung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok,
dinding, pagtr, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari
maupun yang tidak bersinar.

15. Reklame Baliho, adalah reklame yang dibuat di papan kayu atau bahan
lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding,
pagtr, pohon, tiang.

16. Reklame Kain/Spanduk/Umbu1-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 d.itempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu
bend.a 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 peffnanen.

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. ur-
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23. Reklame Indoor, adalah reklame yang ditempatkan dtl-"* bangunan

dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) beradl dulry" bangunan

itu sendiri dan *Lrrggrrnakan fasilitas yang digunakan/untuk umum'

24. Alat peraga Kampiiye, adalah semua benda atau bentuk lain yang

memuat visi, misi piogram, dan/atau informasi lainnya yang dipasang

untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak

orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan

DPRD tertentu.
25. Zona adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan

pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan

reklame.
26. Titik reklame, adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame

didirikan atau ditemPelkan.
27. Panggtng Reklame, adalah sarana, tempat dan/atau fasilitas untuk

memasErng reklame insidentil (spanduk)'
28. Penyelenggara Reklame, adalah orang pribadi atau badan yang

menyetenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau

untuk dan atas narna Pihak lain.
29. Bad,aa 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 narna

dan dalam beniuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, atau

Organisasi yang sejehis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha
lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

pengaturan penyelenggaraan reklame berdasarkan asas keadilan ketertiban
dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraarl reklame bertujuan untuk :

a. memberikan perlindungarl kepada penyelenggara ;

b. memberikan kePastian hukum ;

c. menjaga norma kesoPanan ;

d. *"ttJ"g" etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan ; dan

e. menjaga ketertiban.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 4

(1) Jenis reklame, dibedakan menjadi :

a. reklame tetaP terbatas ;

b. reklame insidenfil. y'-
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Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. reklame megratron/videotronlLBD ;

b. reklame bando jalan ;

c. reklame billboard/Papan ;

Reklame insidentil'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi :

a. rikl"-. baliho / kain/ spanduk/umbu1-umbul/ bendera/ poster ;

b. reklame stiker/melekat ;

reklame selebaran/ brosur/leafleat ;

reklame udara ;

reklame suara;
reklame peragaan ;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;

BAB IV
STANDAR REKLAME

Pasal 5

Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
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
aspek keindahan;

c. standar teknis yaitu reklame yang
standar kekuatan konstruksi;

d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh
kewajiban perpaj akan dan/ atau retribusi;

e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi
persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. it.rd* keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak menggangu
lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang memasang reklame di daerah wajib
memiliki izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_pemohon

wajib mengajukan pernohonan izin secara tertulis kepada Kepall Daerah
mel.lui Badan Penanaman Modal dan Perijinan dengan melampirkan :

a. foto copy KTP yang masih berlaku atas nama pemohon ;

b. surat liinlp.isetujuan dari pemitik tanah bagi yang dipasang pada
tanah, bangunan milik orang/badan;

c. foto copy bukti pembayaran pqiak reklame (tidak termasuk obyek yang
dikecualikan dari obyek pajak reklame sebagaimana ketentuan yang
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12

Tahun 2OlL tentang Pajak Daerah). y'

c.
d.
e.
f.
ob'

(1)
(21

penampilannya memPerhatikan

dipasang memenuhi ketentuan

(1)

(21
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(3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l harus jelas identitas
pemohonnya, jeniJdan jumlah reklam-e yang akan dipasang, letak/lokasi
pemasangan, desain gambar reklame serta jangka waktu pemasangan

ieklame dan ditandatangani oleh pemohon'
(4) Khusus untuk permohonan pemasangart reklame partai politik/calon

legislatif, pe.*oho.ru.n harus diketahui oleh pimpinan partai yang

bersangkutan.
(5) Untuk jenis reklame insidentil pada gaat pembayaran pajak atau

p"ng.rrrLilan Surat Izin Pemasangan Reklame, masing-masing diberikan
stit<ErTtanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.

(6) lzin perna"angrn reklame tetap diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang.

(7) Peipanjangan 
-sebLgaimana dimaksud pada ayat (6) halus diajukan

kepada fepala Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan
sel-ambat-lambatnya 28 (dua puluh depalan) hari sebelum berakhir masa
berlakunyaizin.

(8) Izin pemisangarl reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh)
hari dengan satu kali perpanjangan, dan untuk perpanjangan
selanjutnya harus mengganti dengan bahan yang baru.

Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pemrosesxt izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Badan Penanaman Modal dan Perijinan berwenang dan bertanggungjawab
memberikan pelayanan terhadap proses perizinan. pemasangan reklame
hingga penerbitan dokumen perizinan serta memberitahukan kepada
penyelenggara akan berakhirnya masa berlakuny a izin.

BAB VI
TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 9

(1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara
reklame telah mendapatkan izin pemasangan dari Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan.

(21 Pemasangan titik reklame yang bersifat tetap terbatas harus
mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perinnarr
Reklame.

(3) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri dari :

a. unsur Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan ;

b. unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ;

c. unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Lamongan ;

d. unsur Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan ;

e. unsur Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan ;

f. unsur UPT Balai Pemeliharaan Jalan Bojonegoro di Lamongan ;

g. unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ;

[. unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan. ./
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Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memperhatikan
standar yant tehh ditentukan baik terhadap estetika, teknis, maupun
keselamatan.
Setiap penyelenggaran reklame wajib untuk menyetor jaminan biaya
penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
iaminan sebagaimana-dimaksud dalam Pasal (5) selanjutnya digunakan
sebagai biaya operasional penurunan dan/atau pembongkaran reklame
jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
epabila- penyelenggara reklame telah menurunkan dan/atau
membongkar 

-reklame 
sebelum jatuh tempo, maka uang jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil oleh penyelenggara
reklame pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
Besarnyi uang jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran
ditetapkan sebagai berikut :

a. reklame bando/megatron/videotron/LED/berkonstruksi sebesar
Rp. 60.000,O0 /mz;

b. reklame papan/billboard/neon box/wallpainting/rolling dor, sebesar
Rp.20.00O,OOlmz;

c. reklame spanduk/umbul-umbu1, sebesar Rp. 5.000,00/lembar ;

d. Reklame balliho non permanen, sebesar Rp. 50.000,00.
Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran untuk
pengelolaannya dititipkan pada rekening khusus pada Badan Penanaman
Modal dan Penzinan Kabupaten Lamongan.

Pasal 10

Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan,
materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang
tertera dalam izin pemasangan reklame serta berada pada titik yang telah
ditentukan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam izin pemasangan
reklame iebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai
reklame baru, dan pihak pemasang harus mengurus izin pemasangan
reklame yang baru serta membayar pajak reklame sesuai ketentuan yang
berlaku.
Reklame dengan ukuran, luas di atas 15 m2 harus mempunyai surat izin
pengelolaan reklame yang masa berlakunya maksimat 3 (tiga) tahun dan
surat izin pemasangan reklame yang berlaku maksimal 1 (satu) tahun,
dan masing-masin g izin dapat diperpanj ang.

Pasal 11

Apabila penyelenggara reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan
pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh Badan Penanaman Modal
dan Perijinan.
Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus
memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun
pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat keterangan sementara
pemasangan reklame, penyelenggara tidak menindaklanjuti proses
perizinannnya, maka permohonan batal demi hukum, dan lokasi
penempatan reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak lain. ,/

(s)

(6)

(e)

(7)

(8)

(3)

(1)

(21

(3)

(1)

(21
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BAB VII
LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 12

(1) Pemasangan reklame dapat diselenggarakan pada sisi kiri dan sisi kanan
ruas jalan dan/atau tempat-tempat lain diseluruh wilayah daerah,
kecuali :

a. Jln. Ahmad Yani (mulai perempatan Jln. Lamongrejo sampai dengan
jembatan perempatan Jln. Laras-Liiris) ;

b. sepanjang Jln. Lamongrejo (tidak termasuk megratron/videotron dan
bando jalan) ;

c. Jln. Basuki Rahmat (utara kantor Pemerintah Daerah) ;
d. Jln. KHA. Dahlan (selatan Kantor Pemerintah Daerah) ;

e. Alon-alon kota Lamongan ;

f. Stadion Surajaya Lamongan dan halamzuanya;
g. Kantor Pemerintahan dan halamannya termasuk lingkungan Kantor

DPRD) ;

h. Kantor/instansi TNI/POLRI ;

i. Tempat-tempat layanan kesehatan (RS/BP/KLINIK/PUSKESMAS dan
sejenisnya) ;

j. Prasarana dan sarana pendidikan ;

k. Prasarana dan sarana tempat ibadah ;

1. Taman hutan kota, taman, patung Kadet Suwoko, taman bandeng
lele dan rest area (depan stadion surajaya) ;

m. Tugu di Jln. Veteran, Tugu di Jln. Panglima Sudirman, T\rgu Adipura,
dan T\rgu bandeng lele di pertigaan J1n. Lamongrejo dan Jln. KHA
Dahlan.

(21 Pada jalan dan tempat-tempat sebagaimarla dimaksud pada ayat (1)

dapat dipasang reklame dalam rangka penyambutan tamu, ucapan
selamat dan even-even tertentu.

BAB VIII
KEWAJIBAN

Pasal 13

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

(21 Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang-orang atau badan pemegang izin reklame.

(3) Segala risiko yang ditimbulkan dari pemasErngan reklame menjadi
tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin.

(41 Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah
berakhir izin/setelah izin 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 dan sewa tanah sesuai
ketentuan yang berlaku.
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BAB IX
PENCABUTAN IJIN

Pasal 14

lzin pernasangan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
apabila:

". pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yattg

diberikan;
b. pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinart

Reklame ;

c. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum
dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Badan Penanalnan
Modal dan feii;inan untuk memperbaiki sesuai dengan standar
teknis yang berlaku;

d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan
reklame.

Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
penanaman Modal dan Perijinan terlebih dahulu memberikan surat
peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak
^S 

(tig"t kali yang **sing-*asing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
Apabila:"rrgl" wat<tu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berakhir dan

bilum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin,
maka Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan mengeluarkan
keputu san pencabut xt izin.

Pasal 15

Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan
tidak berlaku.
Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah
dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkararl,
maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan
dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB X
PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN

PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 16

(1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau
pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasalrgarl reklame sebagai

berikut:
a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan

tidak diajukan PerPanjangaa izin;
b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izinyang diberikan ;

d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses

Penzinan. v/

(21

(3)

(1)

(2t
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(21 untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan
perpanjangan izinnyr. 

""u.grimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a,

aa"* -jangka wakiu paling lambat 10 (sepuluh) hari k9!" setelah

berakhir masa berlakunyalzin tidak dibongkar oleh pemilik reklame

dan/atau pemegang izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang

membongkar reklame yang bersangkutan'

BAB XI
LARANGAN

Pasal 17

Setiap penyelenggataf orartg atau badan dilarang :

a. *"rr"-p.lkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame
yang tidak sesuai dengan izinyxrydimiliki;

b. *"rigg.r.rakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin
yang dimiliki;
merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
memasang reklame dengan cara melintang di atas jatan untuk jenis

reklame spanduk;
memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
memasan[ ti"ttg penyangga bendera, umbul-umbul, banner menempel
dan dipaku pada batang Pohon;
me-asang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran
listrik dari tiang listrik;
memasang alai peraga kampanye pada bando selamat datang yang ada
sepanjang Jln. Lamongan-Gresik, Lamongan-Babat, dan di J1n.

Lamongrejo.

BAB xII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala jenis reklame yang telah
terpasang dan memiliki izin pemasangan reklame dari Pemerintah Daerah
sebelum belakunya Peraturan Bupati ini masih tetap dipasang sampai
dengan habis masa berlakunyaizin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:
a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2OO9 tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan dan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilu beserta perubahannya (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2OO9 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2OlO Nomor l8l; .r

e.
f.
ob'

h.
i.

j.

L2
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b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2L Tahun 2OO9 tentang Lokasi

Pemasangan spanduk dan Baliho Dalam Kota Kabupaten Lamongan

(Berita Daerah i<abupaten Lamongan Tahun 2OO9 Nomor 2L),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2O

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Birpati ini denlan pinempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten

Lamongan.

Ditetapkan di Lamongart
pada tanggal t Mtotct 2ot3

^

n


