
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarig Pemberitukan 
Peraturan Peruridang-u ndangan (Lembar an Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcptiblik Indonesia Nomor 5234) ; 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahuri 2009 t ritang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ; Ŀ 

4. Und ang-Uridaug Nomor 32 Tahun 200'-' 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 Kedu a atas 
Urrdarig-Un darrg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perner in tah an 
Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keu angan antara Pemerintah Pusat clan Pernermtah Daerah 
(Lembaran . egara Republik Indonesia 1 ah un 2004 Nomor 126, 
Tambah an Lernbaran Negara Republik Ind+nesia Nornor 4438) ; 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ten.tang Penctapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Surriatei a Bar at, Jambi dan Riau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1646) ; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

3. Undang-Undang Nom01Ŀ 1 Tahun 2004 tentang Perberidaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

Mcngingat 

Menimbang : ba hwa dalam rangka pelaksanaan Peraturar Daerah Provinsi Riau 
Nornor 8 Tahun 2011 tcntang Pajak Daerah pcrlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Riau tentang Pctunjuk Pelaksanaan Pajak Air 
Perrnu kaan (PAP) 

GUBERNUR RIAU, 

TENT ANG 

PETUN,JUK PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR : 10 TAHUN 201::'.': 

GUBERNUR RIAU 

Ŀ- 



10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat 
ketctapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang : 

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebu t SSPD adalah bukti 
pembayaran a.tau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan rnenggunakan 
formulir at au i elah dil aku kan dengan cara lain ke Kas Daer ah rnelalui tern pat 
pembayaran ya.ig ditunjuk oleh Gubcrnur; 

12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk 
melaku kan tagihan pajak clan/ atau sanksi administrasi berupa bunga clan/ atau 
dencla ; 

4. Pejabat ad alah Pegawai yang dibe ri tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah 
sesuai Peraturan Perundang-undangan ; 

5. Pajak Air Perrnukaan yang selanjutnya PAP adalah Pajak atas pengambilan 
clan/ a tau pemanfaatan air permukaan ; 

6. Wa_jib Pajak adulah orang pribadi atau badan meliputi pcrnbayar pajak, pemotong 
pajak dan pemungut pajak yang rnempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesu ai 
dengan ketentuan Per atur an Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

7. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan kalender 
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
paj ak yang ten tang ; 

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalarn masa 
pajak, clalam tahun pajak atau dalarn bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ; 

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat 
yang oleh wajib pajak digun akan untuk melaporkan penghitungan clan/ atau 
pcrnbayar an pajak, objek pajak clan/ atau bukan objek pajak clan/ atau harta dan 
kcwajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ; 

2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ; 

3. Kcpala Din as adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ; 

Dalarn Keputusan i ni yang dimaksucl clengan: 

l. Guberriur adalah Gubernur Riau ; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PAJAK AIR PERMUKAA.N. 

Menetapkan 

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahuri 2011 Nomor 8). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar sendiri olch Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153) ; 

9. Peraturan Daerah _ ornor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi clan 
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi 
Riau Tahun 2008 Nomor 9) ; 



(1) SPTPD sebagaimaria dimaksu d dalarn Pasal 4, disampaikan kepada Gubernur atau 
pejabat yang ditunjuk karena jabatan, selambat-Iarnbatnya 15 (lima belas) hari 
setelah berakhirnya rnasa pajak dengan melarnpirkan keterangan dan dokumen 
sebagai berikut : 

Pasal 5 

(l) Untuk mendapatkan data clan informasi baik obyek dan subyek pajak, 
dilaksanalrnn pendaftaran clan pendataan terhadap wajib pajak baik yang 
berdomisili di dalam maupun di luar Wilayah Daerah yang memiliki obyek pajak di 
Wilayah Daerah yang bersangkutan ; 

(2) Kegiatan peridaftaran clan pendataan sebagaimana dimaksu d pada ayat ( 1), diawali 
dengan persiapan dokumen yang diperlukan, berupa formulir SPTPD clan 
disampaikan kepada Wajib Pajak; 

(3) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD; 
(4) SPTPD sebagairriana dimaksu d ayat (3), harus diisi dengan jetas, benar dan lengkap 

serta ditaridatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ; 

Pasal 4 

BAB IV 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK 

Pajak Air- Perrrruk aan dipungul di Wilayah Provin si J~ia11. 

Pasal 3 

BAB III 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 
pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap . memperhatikan kelestarian 
lingkungan clan peraturan peruridang-u ndangan ; 

(3) Subyek Pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
melakukan perigambilan dan z atau pemanfaatan air permukaan. 

( 1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan d3.l1/ atau pemanfaatan Air 
Permukaan; 

Pasal 2 

BAB II 
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

15. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambah an atas jumlah Pajak 
yang telah ditentukan ; 

Surat Ketetapan Pajak Daer ah Lebih Bayar yang selanjutnya clapat disingkat 
SKPDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan membayar 
pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar daripacla pajak yang terutang atau 
tidak seharu snya teru tang. 

14. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat clisingkat 
SKPDKB adalah surat kepu tusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang, 
jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
adrninistrasi clan jumlah yang masih harus dibayar : 

l Ŀ~ Å..J. 



Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan l (satu) bulan dan/atau 3 
(tiga) bulan kalender. 

Pasal 8 

BAB VI 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan 10% (sepuluh persen). 

Pasal 7 

(4) Nilai Perolehan Air khusus digunakan untuk : 

a. Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- 
(seratus rupiah) ; 

b. Pembangkit Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) ditetapkan sebesar Rp. 50,- 
(lima puluh rupiah) ; 

c. PDAM ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). 

(3) Nilai Perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

a. Jenis Sumber Air ; 

b. Lokasi Sum ber Air ; 

c. Tujuan Pengambilan dan/ a tau Pemanfaatan Air ; 

d. Volume air yang diambil clan/ atau dimanfaatkan ; 

e. Kualitas air ; 

f. Lu as areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air ;dan 

g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan clan/ a tau 
pemanfaatan air. 

(2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Rupiah 
yang dihitung menurut sebahagian atau seluruh faktor-faktor : 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah 
Nilai Perolehan Air ; 

Pasal 6 

BABV 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk masa pajak yang sama; 
b. Laporan Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air permukaan pada bulan yang 
bersangku tan. 

(2) Keterlambatan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), 
dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) bulan 

(3) Bentuk, isi, clan ukuran SPTPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



(3) Bentuk, isi, dan ukuran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT clan STPD ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan berkas urut file ; 

(1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalarn buku jerus pajak 
masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia; 

Pasal 12 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

(4) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran 
dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

(3) Setiap pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud aya:t (1), diberikan tanda bukti 
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ; 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, h asil penerimaan 
pajak harus setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu 
yang ditentukan oleh Gubernur ; 

Pasal 11 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
dan STPD; 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

: Industri; 
: Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / M3 ; 
: 10 % (sepuluh persen) ; 
: 10.000 M3 (sepuluh ribu meter kubik) / bulan ; 
: Tarif x NPA x volume air yarig diarnbil. 
: 10 % x Rp. 1.000,- x 10.000 M3 = Rp. 1.000.000,- 

Sektor usaha 
Nilai Perolehan Air (NPA) 
Tari f 
Volume air yang diambil 
Pajak teru tang 

Contoh cara penghitungan pajak: 

(3) Bcsarnya pokok Pajak Pengambilan dan/atau Pernanfaatan Air Permukaan yang 
terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 6 

(2) Apabila pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), pejabat yang 
ditunjuk karena jabatan menetapkan pajak terutang; 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD. 

Pasal 9 



(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan pajak terutang, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala 
Dinas paling lambat 18 (delapan belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dan 
untuk surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, permohonannya cliajukan 
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan ; 

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan 
yang jelas serta melampirkan : 

1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya 
dan atau; 

2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenai~an pajak terutang dan 
atau; 

3. Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. 

c. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang 
ditunjuknya segera mengadakan penelitian administrasi tentang kebenaran dan 
alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b 
ayatini; 

( 1) Gubernur dalam hal ini Kepala Din.as dapat : 

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 
dan kenaikan pajak yang terutang yang disebabkan karena kekhilafan Wajib 
Pajak atau bukan kesalahannya; 

b. Mengurangkan. atau membatalkan ketetapan pajak yarig tidak benar. 

Pasal 17 

(3) Surat Ketetapan pajak semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana 
dimaksud pada huruf h, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan 
kata- kata "dibatalkan", 

Surat 
dalam 

maka 
arsip 

h. Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Pembetulan, 
Ketetapan Pajak semula dibatalkan dan disimpan sebagai 
administrasi perpajakan ; 

Apabila clan hasil penelitian sebagaimana dirnak su d pada huruf b, ternyata 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung clan atau kekeliruan dalam 
penerapan Peraturan Daerah, maka Surat Ketetapan Pajak tersebut dibetulkan 
sebagaimana mestinya ; 

cl. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dirriaksu d pada hucuf c, 
dilaku kan derigan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan berupa salinan 
Surat Ketetapan Pajak clengan Pembetulan/perbaikan ; 

e. Terhaclap Surat Ketetapan Pajak yang telah clibetulkan/cliperbaiki sebagaimana 
dimaksucl pacla huruf cl, diberi tanda derigan teraan cap pembetulan/perbaikan 
dan dibu bu hi paraf Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya; 

f. Surat Ketetapan Pajak dengan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, 
harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) sejak 
cliterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Pembetulan ter sebut : 

g. Surat Ketetapan Pajak pembetulan harus dibayar dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan ; 



(2) Tata cara pembetulan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
( l), dilakukan se bagai beriku t : 

a. Pembentulan Surat Ketetapan Pajak atas permohonan Wajib Pajak, diajukan oleh 
Wajib Pajak yang bersangkutan kepada Gubernur Riau dalam hal ini Kepala 
Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterirna ; 

b. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang akan dibetulkan, baik karena jabatan atau 
atas permohorian Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 
penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah Pajak Daerah ; 

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib 
Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau 
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ; 

Pasal 16 

BABX 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 

SANKS! ADMINISTRASI 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dilaksariakan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

( 1) Apabila jumlah Pajak terutang tid ak dilunasi dalarn. jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah pajak terutang, 
ditagih dengan Surat Paksa ; 

Pasal 15 

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, 
Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang. 

Pasal 14 

(1) Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang clibayar oleh Wajib Pajak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, Kepala Dinas 
menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan ; 

BAB IX 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

(3) Benclaharawan Penerima Pembantu melalui Kepala UPT clan UP, wajib 
menyampaikan realisasi penerimaan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas 
selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(2) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan clan tunggakan sebagaimana dimaksud 
ayat (1), dibu at laporan realisasi penerimaan, clan tunggakan perjenis pajak sesuai 
masa pajak ; 

(1) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksu d pada Pasal 12 ayat (1), dibu at 
daftar penetapan, penerimaan clan turiggakan perjenis pajak; 

Pasal 13 
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