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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DIPENDA SURAKARTA 

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI sampai dengan tahun 1946 di 

Surakarta terjadi konflik sehubungan dengan adanya pertentangan 

pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Hal ini dapat diredam 

untuk sementara waktu oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat 

Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 nomor 16/S-D yang 

menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan 

dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta. 

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi 

Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri dari 5 

wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah 

Kabupaten Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 

kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 

September 1950. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta 

terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan 

Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan 

Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan 
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Pamong Praja dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini 

merupakan lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang 

antara lain adalah pajak daerah. 

Dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 

tentang perubahan struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat 

Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan 

Umum terdiri dari: 

a. Urusan sekretariat umum, 

b. Urusan sekretariat DPRD, 

c. Urusan kepegawaian, 

d. Urusan pusat perbendaharaan (dahulu masuk jawatan keuangan), 

e. Urusan pusat pembukuan (dahulu masuk jawatan keuangan), 

f. Urusan pusat pembelian dan perbekalan, 

g. Urusan pajak (dahulu masuk jawatan keuangan), 

h. Urusan perumahan, 

i. Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (dahulu masuk 

jawatan pamong praja), 

j. Bagian penyelesain golongan kecil (dahulu masuk jawatan pamong 

praja), 

k. Urusan perundang-undangan. 

Dengan adanya perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk 

penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk 
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dalam Jawatan Keuangan kemudian ditangani lebih khusus oleh Urusan 

Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah 

Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 

tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Urusan-

urusan dari Dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas 

Pemerintahan Umum, diganti menjadi bagian dan bagian membawahi 

Urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak 

diganti menjadi Bagian Pajak. 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepada Daerah Kotamadya 

Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No. 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang 

Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena 

bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah 

Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. 

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala 

Daerah. Dinas Pendapatan Daerah waktu itu dibagi menjadi 4 seksi,yaitu 

sebagai berikut: 

a. Seksi Umum, yang terdiri dari dua urusan, terdiri dari: 

1) Urusan tata usaha, dan 

2) Urusan keuangan. 
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b. Seksi Pajak Daerah, yang meliputi tiga urusan, terdiri dari: 

1) Urusan tata usaha, 

2) Urusan pajak kendaraan tidak bermotor, pajak minuman keras, pajak 

reklame dan penambangan, dan  

3) Urusan pajak pembangunan. 

c. Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah, terdiri dari 

tiga urusan, terdiri dari: 

1) Urusan Pajak Bangsa Asing, 

2) Urusan Pajak Radio, dan 

3) Urusan iuran Pembangunan Daerah. 

d. Seksi P3/Doleansi dan Retribusi dan Leges yang meliputi tiga urusan, 

terdiri dari: 

1) Urusan Perencanaan dan Penagihan Piutang Pajak, 

2) Urusan doleansi, dan 

3) Urusan retribusi dan leges. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian masing-

masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam 

menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Seksi. Waktu itu di setiap kecamatan di wilayah 

Kotamadya Surakarta dibentuk satuan kerja yang merupakan pelaksana 

Dipenda yang disebut Sub Seksi Pendapatan Daerah. Sub Seksi 
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Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah. 

Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama 

Walikota Kepala Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan 

kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber 

pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 

1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak-pajak daerah 

Kotamadya Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaan 

ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Tetapi saat itu baru ada 5 

macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 

1972. 

b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971. 

c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953. 

d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 

No. 4 tahun 1972. 

e. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah 

No. 12 tahun 1971. 

Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak negara 

yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut ini: 
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a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 

1959. 

b.  Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 

1960. 

c.  Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 

1970. 

d.  Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/12/41-

101 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, makin 

memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. Struktur Organisasi 

untuk Dinas Pendapatan  Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri tersebut melalui Perda Nomor: 23 tahun 1981 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II. Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut: 

a. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1) sub bagian umum,  

2) sub bagian kepegawaian, 

3) sub bagian peralatan dan perbekalan, dan 

4) sub bagian keuangan. 

b. Seksi Pajak, terdiri dari:  

1) sub seksi perencanaan, penerimaan dan penagihan,  

2) sub seksi penetapan, dan 
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3) sub seksi dinas luar. 

c. Seksi Retribusi, terdiri dari: 

1) sub seksi tata usaha, 

2) sub seksi perhitungan dan penetapan, dan 

3) sub seksi penerimaan dan pembukuan. 

d. Seksi Ipeda, terdiri dari: 

1) sub seksi tata usaha,  

2) sub seksi penagihan, dan 

3) sub seksi pembukuan perhitungan pendapatan. 

e. Seksi Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari: 

1) sub seksi tata usaha, dan 

2) sub seksi perhitungan penerimaan. 

f. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan 

1) sub seksi perencanan, 

2) sub seksi pengawasan, dan 

3) sub seksi penelitian dan pengembangan teknis administrasi. 

g. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas, Terminal Tirtonadi. 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 

473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Daerah Lainnya, pembagian tugas dan fungsi dilakukan 

berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu 

pendataan, penetapan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur 

tersebut dikenal dengan sebutan MAPATDA (Manual Pendapatan 
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Daerah). Setelah sistem itu diujicobakan kemudian ditetapkan di 

Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah 

No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008, pada 

bulan januari 2009 Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA). Oleh karena data 

yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir merupakan data sebelum 

tahun 2008 dimana instansi ini masih menggunakan nama Dinas 

Pendapatan daerah, maka penulis menggunakan Dinas Pendapatan Daerah 

untuk menyelaraskan data dalam pembuatan tugas akhir ini. 

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DIPENDA Kota Surakarta 

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota Surakarta. Dipenda Kota Surakarta mempunyai tugas 

pokok seperti tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 

1990 yaitu melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam 

bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan 

Walikota Surakarta kepadanya. 

Dipenda Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat 

dalam Perda No.6 Tahun 1990 pasal 4 adalah sebagai berikut: 
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a. Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan 

pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh 

Walikota Surakarta kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Melakukan Urusan Tata Usaha. 

c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Pajak Retribusi Daerah. 

d. Membantu melakukan pekerjaan objek dan subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 

Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak. 

e. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

f. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan 

sarana administrasi PBB lainnya,yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan 

penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada 

dibawah pengawasannya. 

g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran 

Pajak Daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) lainnya, 
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serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh 

Menteri Keuangan kepada daerah. 

i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang 

pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Penerimaan Asli Daerah dan PBB. 

j. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Daerah lainnya. 

3. Struktur Organisasi DIPENDA Kota Surakarta 

Struktur organisai yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 

dalam pengawasan management agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar. Penetapan Struktur Organisasi yang jelas sangat 

diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan 

disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 

b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 

c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga 

mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1) sub bagian umum, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11 

 

2) sub bagian kepegawaian, dan 

3) sub bagian keuangan. 

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 

1) seksi perencanaan, dan 

2) seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan. 

d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari: 

1) seksi pendaftaran dan pendataan, dan 

2) seksi dokumentasi dan pengolahan data. 

e. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari: 

1) seksi perhitungan, 

2) seksi penerbitan surat ketetapan, dan 

3) seksi angsuran. 

f. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 

1) seksi pembukuan penerimaan, dan 

2) seksi pembukuan persediaan. 

g. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 

1) seksi penagihan dan keberatan, dan 

2) seksi pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain. 

h. Cabang Dinas, terdiri dari: 

1) cabang dinas pendapatan daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari, 

2) cabang dinas pendapatan daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan 

Kecamatan Pasar Kliwon, dan 
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3) cabang dinas pendapatan daerah III meliputi Kecamatan Laweyan 

dan Kecamatan Serengan. 

i. Jabatan Fungsional. 

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural DIPENDA Kota Surakarta 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 

b. Bagian Tata Usaha 

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai 

dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bagian 

Tata Usaha terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, 

perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, 

pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, 

hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum. 

2) Sub Bagian Kepegawaian 

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan adminstrasi kepegawaian. 
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3) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan. 

c. Sub Dinas Bina Program 

Kepala Sub Dinas Program mempuyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, 

mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan  

sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub 

Dinas Bina Progam terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Seksi Perencanaan 

Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, 

mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana 

strategis dan program kerja tahunan Dinas. 

2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan 

Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi 

data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan 

program kerja tahunan Dinas. 

d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 

Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi 

mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di 

bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan 

data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari 

beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

Seksi pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan 

terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah 

(WRD). 

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas 

menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data 

Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi. 

e. Sub Dinas Penetapan 

Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, 

penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan 

besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Penetapan terdiri dari 

beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Seksi Perhitungan 

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan 

penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi. 
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2) Seksi Penebitan Surat Ketetapan 

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan 

Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya. 

3) Seksi Angsuran 

Seksi Angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan 

besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah. 

f. Sub Dinas Pembukuan 

Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan 

penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Pembukuan 

terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Seksi Pembukuan Penerimaan 

Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima 

dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan 

retribusi yang menjadi kewenangannya. 

2) Seksi Pembukuan Persediaan 

Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola 

pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga. 

g. Sub Dinas Penagihan 

Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaaan dan bimbingan di bidang penagihan 
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dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain 

sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub 

Dinas Penagihan terdiri dari beberapa seksi yaitu sebagai berikut: 

1) Seksi Penagihan dan Keberatan 

Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas 

melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah 

dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan 

keberatan dan penyelesaiannya. 

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 

Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan 

Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-

sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

h. Cabang Dinas 

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagaian 

tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. Cabang Dinas, 

terdiri dari: 

1) cabang dinas pendapatan daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari, 

2) cabang dinas pendapatan daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan 

Kecamatan Pasar Kliwon, dan 

3) cabang dinas pendapatan daerah III meliputi Kecamatan Laweyan 

dan Kecamatan Serengan. 
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i. Jabatan Fungsional 

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman 

uraian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

5. Tata Kerja DIPENDA Kota Surakarta 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik di lingkungan Dinas 

Pendataan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan 

Daerah sesuai bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para 

Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi 

dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

     Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan 

Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan atau 

pembinaan kepada karyawannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan 

tugasnya menurut hierarki jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan kepala Unit 

Pelaksana teknis Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha atau Kepala Seksi yang mendampinginya. 
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     Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi 

di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur Jawa Tengah atas usul Walikota Surakarta. 

Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di 

lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota Surakarta 

 

6. Visi dan Misi DIPENDA Kota Surakarta 

a. Visi 

Terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah yang optimal 

untuk mendukung pembangunan Daerah. 

b. Misi 

1) Peningkatan kapasitas administrasi perpajakan Daerah. 

2) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan 

pendapatan daerah. 

3) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar 

pelayanan. 

4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional. 

  

B. LATAR BELAKANG 

Sejalan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak guna 

menyukseskan pembangunan nasional, munculah Undang-Undang No.22 Tahun 

1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 
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otonomi daerah sebagai salah satu prestasi fenomenal sejak bergulirnya reformasi 

yang memberikan warna dan atmosfir yang baru dalam penyelenggaraan 

pembangunan. 

Secara sederhana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, 

dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pada posisi 

ini, sangat jelas bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung 

dari kapasitasnya menyusun perencanaan, menyelenggarakan, dan 

mengembangkan tindakan korektif setiap kebijakan pembangunannya. 

Pembangunan yang dilakukan umumnya menginginkan tercapainya kemandirian 

wilayah secara ekonomi. Kemandirian dalam arti luas yaitu sebuah keseimbangan 

yang relatif stabil dan dalam periode yang lama dalam konteks penawaran dan 

permintaan barang dan jasa. Kemandirian dalam arti yang sempit adalah 

kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan sendiri, hal ini tercermin 

dalam APBD yang porsi pengalokasiannya sebagaian besar mengarah pada 

program-program yang secara langsung berkaitan dengan ekonomi rakyat. 

Kemandirian yang paling penting untuk menyelenggarakan pembangunan 

di daerah adalah dalam hal pembiayaan. Dalam otonomi daerah ini pemerintah 

daerah harus mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk 

meningkatkan pendapatannya. Untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah 

memberlakukan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya 
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digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah. Pajak daerah 

merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara (daerah) dan 

pembangunan negara (daerah). Salah satu komponen pajak daerah yang 

berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta 

adalah pajak parkir. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya mobilitas 

masyarakat Kota Surakarta sehingga semakin bertambah pula jumlah kendaraan di 

Kota Surakarta. 

Berdasarkan data wajib pajak parkir dan potensi pajak parkir di Kota 

Surakarta, pada tahun 2008 terdapat 103 wajib pajak parkir yang tercatat pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, salah satunya adalah RSUD Dr. 

Moewardi. RSUD Dr. Moewardi merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang menyediakan lahan parkir sebagai 

sarana fasilitas guna menunjang kegiatan operasionalnya. Parkir di RSUD Dr. 

Moewardi dikelola oleh PT Wahana Global Integrasi dari Jakarta. Penerimaan 

pajak parkir yang diperoleh dari RSUD Dr. Moewardi di tahun 2008 adalah 

sebesar Rp. 5.000.0000,-/ bulan atau sebesar Rp. 60.000.000,-/ tahun. Penerimaan 

pajak parkir tersebut bersifat flat atau merata setiap bulannya. Hal ini terjadi 

karena penetapan target penerimaan pajak parkir yang ditentukan oleh pihak 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta 

kepada RSUD Dr. Moewardi terlalu besar, sehingga pihak RSUD Dr. Moewardi 

keberatan untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak DPPKA 

tersebut. Oleh karena itu, terjadi kesepakatan antara pihak DPPKA dengan pihak 

RSUD Dr. Moewardi bahwa penetapan pajak parkir yang ditetapkan kepada 
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RSUD Dr. Moewardi adalah sebesar Rp. 5.000.000,-/ bulan. Dengan adanya tarif 

flat ini, maka potensi pajak parkir yang sebenarnya diperoleh per bulannya 

menjadi tidak dapat direalisasi, sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta 

menjadi tidak maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui seberapa 

besar potensi pajak parkir  yang sebenarnya dapat diperoleh dari RSUD Dr. 

Moewardi, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “POTENSI PAJAK 

PARKIR di RSUD Dr. MOEWARDI”. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Berapa besar potensi pajak parkir yang dihasilkan di RSUD Dr. Moewardi? 

D. TUJUAN 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

potensi pajak parkir di RSUD Dr. Moewardi terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Surakarta. 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

informasi: 
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a. Bagi Penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pajak daerah 

khususnya pajak parkir. 

b. Bagi Pembaca 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

referensi. 

c. Bagi Lembaga 

Memberikan sumbangan pikiran dan masukan dalam mengevaluasi 

penerimaan pajak parkir dalam menghitung potensi dan penetapan target 

pajak parkir sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode merupakan cara yang tersusun dan teratur yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah: 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek di RSUD Dr. 

Moewardi (Jalan Kol. Sutarto No. 132 Surakarta) sebagai lokasi observasi 

langsung dan Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Surakarta (Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta) sebagai lokasi 

pencarian informasi atau data yang berkaitan dengan obyek pajak yang 

diangkat. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berupa 

hasil observasi langsung objek penelitian di lapangan. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung di 

lapangan, data atau keterangan dari instansi yang berkaitan dengan 

obyek, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dan melalui studi 

pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Wawancara 

Peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait untuk 

mendapatkan informasi secara jelas. 

b. Teknik Observasi 

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap sesuatu yang 

diteliti dan melakukan pencatatan tentang apa yang telah diamati. 

 Observasi langsung dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

jumlah sepeda motor dan mobil yang masuk melalui pintu masuk 

selatan RSUD Dr. Moewardi pada hari-hari berikut ini:  

1. Hari Jumat, untuk mengetahui potensi pajak parkir pada  hari kerja 

pendek sebagai sampel hari jumat dan sabtu. 

2. Hari Minggu, untuk mengetahui potensi pajak parkir pada hari libur. 
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3. Hari Selasa dan Rabu, untuk mengetahui potensi pajak parkir pada 

hari kerja yang panjang sebagai sampel hari senin, selasa, rabu, dan 

kamis 

c. Studi Pustaka 

Peneliti mencari buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-

undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan 

TA ini.  

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan dua analisis, yaitu: 

a. Analisis Kualitatif 

Yaitu proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau 

tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pajak parkir. 

b. Analisis Kuantitatif 

Yaitu analisis yang menggunakan angka atau rumus. analisis ini 

digunakan untuk mengetahui cara-cara penghitungan potensi pajak parkir 

dan efektifitas penerimaan paja parkir yang diterima oleh pemerintah 

Daerah Kota Surakarta. 

· Rumus untuk menghitung efektifitas 

   Realisasi penerimaan pajak parkir    
Efektifitas = x 100%        
   Target penerimaan pajak parkir 
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· Rumus untuk menghitung rata-rata pendapatan per hari 

    Total penerimaan parkir 
Rata-rata pendapatan =  

               Jumlah hari 
 

· Rumus untuk menghitung potensi pajak parkir per bulan 

20% x rata-rata pendapatan parkir per hari x 30 hari  

· Rumus untuk menghitung potensi pajak parkir per tahun 

20% x rata-rata pendapatan parkir per hari x 360 hari  
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Dasar hukum 

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b.  Instruksi Walikota Surakarta No 973/007/2/204 Tentang Pengelolaan 

Pajak retribusi parkir. 

c.   Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pajak parkir. 

 Pemungutan dan pengelolaan pajak parkir mulai ditetapkan pada awal 

tahun 2003 meskipun peraturan daerah yang mengatur pajak parkir 

sudah ada sejak tahun 2002. Pengelolaan pajak parkir pada awalnya 

belum menjadi kewenangan DPPKA, tapi masih menjadi kewenangan 

UPTD perparkiran di bawah DLLAJ Kota Surakarta. 

2. Pengertian pajak 

a. Definisi Pajak 

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 
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balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Fungsi Pajak 

1) Fungsi Penerimaan  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (Mardiasmo, 

2008) 

2) Fungsi Mengatur 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2008) 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang. (Mardiasmo, 2008) 

2) Self Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Mardiasmo, 2008) 
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3) Withholding System  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2008) 

d. Pengelompokkan Pajak 

1) Menurut Golongannya  

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan. (Erly Suandy, 2002) 

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan pihak lain. (Erly Suandy, 2002) 

2) Menurut sifatnya  

a) Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau 

pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya. 

(Munawir,1990) 

b) Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan pada obyeknya baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi subyek pajak maupun tempat tinggal. (Munawir, 1990) 
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3) Menurut Lembaga Pemungutnya 

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga pada umumnya. (Erly suandi, 2000) 

b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 

(Erly suandi, 2000) 

e. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

(Mohammad Zain, 2007) 

Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Propinsi) 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air, 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

d) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



30 

 

2) Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota) 

a) Pajak Hotel, 

b) Pajak Restoran, 

c) Pajak Hiburan, 

d) Pajak Reklame, 

e) Pajak Penerangan Jalan, 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 

g) Pajak Parkir. 

f. Pajak Parkir  

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 

2002 tentang pajak parkir, yang dimaksud dengan: 

· Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara.  

· Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan 

yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau 

gedung parkir.  

· Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan 

jalan berupa taman parkir/gedung parkir yang diusahakan sebagai 

kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa 

pelayanan parkir. 

· Pajak Parkir adalah  pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
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disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

g. Ketentuan Umum Pajak Parkir 

1) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat  

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak 

dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

2) Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 

atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke 

tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota. 

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah Surat 

Ketetapan  Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.  

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat 

SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit  pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 

dan jumlah yang masih harus dibayar. 

5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat 

SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak  yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  
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6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang 

disingkat SKPDLBT adalah Surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 

kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang.  

7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN 

adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak.  

8) Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah 

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

h. Obyek, subyek dan Wajib pajak parkir di Kota Surakarta 

1) Obyek Pajak Parkir 

Obyek pajak parkir adalah setiap pelayanan yang disediakan 

dengan pembayaran di tempat parkir, penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kemudian yang dikecualikan dari obyek pajak 

adalah penyelenggaraan tempat parkir yang diatur dengan 

peraturan daerah lain.  

2) Subyek Pajak Parkir 

Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran atas tempat parkir.  
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3) Wajb Pajak Parkir 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir, tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor. 

4) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak 

parkir  ditetapkan  sebesar 20 % (dua puluh persen). 

B. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN  

1. Analisis Efektivitas Pajak Parkir 

Efektivitas digunakan untuk mengukur/membandingkan antara 

realisasi dengan target penerimaan. Penghitungan efektivitas digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Kota Surakarta dalam 

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah. Untuk menghitung efektivitas digunakan rumus: 

    Realisasi penerimaan pajak parkir    
Efektifitas = x 100%        

   Target penerimaan pajak parkir 
 

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung tingkat efektivitas 

pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta dari tahun 2004 hingga tahun 

2008 adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.1 
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Surakarta 

 Tahun Anggaran 2004-2008 
  

TAHUN TARGET REALISASI TINGKAT 
EFEKTIVITAS 

2004 Rp.   75.000.000,00  Rp.   75.180.000,00 100,24% 

2005 Rp. 250.000.000,00  Rp. 251.660.000,00 100,66% 

2006 Rp. 350.000.000,00  Rp. 364.554.800,00 104,16% 

2007 Rp. 500.000.000,00  Rp. 545.865.700,00 109,17% 

2008 Rp. 751.000.000,00  Rp. 752.316.260,00 100,17% 

JUMLAH   514,40% 

RATA-RATA 102,88% 

 (Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak 

parkir di Kota Surakarta dari tahun 2004-2007 selalu mengalami 

peningkatan, namun di tahun 2008 terjadi penurunan tingkat efektivitas 

penerimaan pajak parkir. Pada tahun 2004 target yang ditetapkan oleh 

DPPKA adalah sebesar Rp. 75.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar 

Rp. 75.180.000,00 sehingga tingkat efektivitas penerimaannya adalah 

sebesar 100,24%. Hal ini cukup baik, karena target yang ditetapkan telah 

terpenuhi seluruhnya. Dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami 

kenaikan. Dengan prosentase 100,66% untuk tahun 2005, pada tahun 2006 
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efektivitas penerimaan pajak parkir sebesar 104,16% dan pada tahun 2007 

yaitu sebesar 109,17%. Pada tahun 2008 terjadi penurunan efektivitas 

penerimaan pajak menjadi sebesar 100,17%. Rata-rata efektivitas 

penerimaan pajak parkir dari tahun 2004 hingga tahun 2008 adalah sebesar 

102,88%. Dengan hasil ini, dapat diketahui bahwa selama tahun 2004-

2008 target yang ditetapkan oleh DPPKA telah terealisasi dengan baik. 

2. Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Hasil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Untuk mengetahui 

seberapa besar kotribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak 

parkir  dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun 

waktu tertentu (dalam hal ini 5 tahun). Hal ini penting dilakukan sehingga 

bisa diketahui seberapa besar peran pajak parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

           Realisasi penerimaan pajak parkir    
Efektifitas =   x 100%        

     Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
 

Dari rumus tersebut penulis akan menyajikan besar kontribusi 

realisasi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Surakarta dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yang dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel II.2 
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2004-2008 

 
 

TAHUN 

REALISASI 

PENERIMAAN PAJAK 

PARKIR 

REALISASI 

PAD 

 

KONTRIBUSI 

2004 Rp.   75.180.000,00 Rp. 59.101.372.207,00 0,13% 

2005 Rp. 251.660.000,00 Rp. 66.134.871.255,00 0,38% 

2006 Rp. 364.554.800,00 Rp. 78.585.751.288,00 0,46% 

2007 Rp. 545.865.700,00 Rp. 89.430.977.982,00 0,61% 

2008 Rp. 752.316.260,00 Rp. 96.199.901.000,00 0,78% 

JUMLAH   2,36% 

RATA-RATA 0,47% 

(Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) 

Tabel II.3 menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2008 kontribusi 

pajak parkir Kota Surakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Surakarta selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 kontribusi 

pajak parkir Kota Surakarta terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,13%. 

Untuk tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,25% dan di tahun 

2006 meningkat sebesar 0,46%. Sedangkan pada tahun 2007 dan tahun 

2008 kontribusi pajak parkir Kota Surakarta terhadap pajak daerah adalah 
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sebesar 0,61% dan 0,78%. Secara keseluruhan pajak parkir rata-rata 

berperan sebesar 0,47% terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kota 

Surakarta. Melihat prosentase tersebut kontribusi pajak parkir Kota 

Surakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil jika dibandingkan 

dengan pos-pos pajak yang lain, walaupun selalu mengalami peningkatan. 

Hal ini dikarenakan pajak parkir merupakan pos pajak yang penerapannya 

baru dilakukan pada tahun 2003. 

3. Potensi Pajak Parkir di RSUD Dr. MOEWARDI 

Penghitungan potensi pajak parkir RSUD Dr. Moewardi 

menggunakan data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi 

langsung ke lokasi parkir di RSUD Dr. Moewardi. Pada saat observasi 

dilakukan, di halaman depan bagian timur RSUD Dr. Moewardi sedang 

dilaksanakan pembangunan gedung baru, hal ini menyebabkan 

berkurangnya lahan parkir yang seharusnya disediakan untuk tempat parkir 

khususnya parkir mobil. Saat lahan parkir di halaman parkir mobil RSUD 

Dr. Moewardi sudah terisi penuh, para pengguna kendaraan roda dua 

terpaksa harus parkir di luar halaman parkir RSUD Dr. Moewardi yang 

menggunakan ruas badan jalan di sekitar RSUD Dr. Moewardi. Kendaraan 

roda dua yang diparkir di ruas badan jalan sekitar RSUD Dr. Moewardi 

merupakan retribusi parkir, sedangkan kendaraan yang parkir di dalam 

halaman RSUD Dr.Moewardi merupakan objek dari pajak parkir. 

Observasi dilakukan selama enam hari dengan cara menghitung 

jumlah kendaraan yang parkir melalui di pintu masuk selatan untuk parkir 
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mobil dan di pintu masuk timur RSUD Moewardi untuk parkir sepeda 

motor. Hasil yang diperoleh penulis dari observasi langsung di lokasi 

parkir di RSUD Dr. Moewardi adalah sebagai berikut:  

TABEL II.3 
HASIL OBSERVASI LANGSUNG DI LOKASI PARKIR  

RSUD Dr. MOEWARDI 
 

KEGIATAN SEPEDA 

MOTOR 

MOBIL 

Hasil observasi pada hari kerja panjang 

§ Pintu masuk timur     (selasa, 19 mei 2009) 

§ Pintu masuk selatan   (rabu, 27 mei 2009) 

 

859 

 

 

332 

Hasil observasi pada hari kerja pendek 

§ Pintu masuk timur     (jumat, 22 mei 2009) 

§ Pintu masuk selatan   (jumat 29 mei 2009) 

 

643 

 

 

257 

Hasil observasi pada hari libur 

§ Pintu masuk timur    (minggu, 24 mei 2009) 

§ Pintu masuk selatan  (minggu, 31 mei 2009) 

 

532 

 

 

196 

TOTAL 2034 785 

(Sumber: Data Primer, Diolah) 

Dari hasil di atas, maka potensi pajak parkir dapat dihitung dengan 

cara mengalikan jumlah kendaraan yang parkir dengan tarif parkir yang 

berlaku.  
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TABEL II.4 
PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK PARKIR 

 
WAKTU JENIS 

KENDARAAN 
PEMANFAATAN 

LOKASI 
PARKIR 

TARIF JUMLAH 

Hari kerja 
panjang 

Sepeda motor 

Mobil 

859 

332 

1000 

2000 

859.000 

664.000 

1.532.000 

Hari kerja pendek 

 

 

Sepeda motor 

Mobil 

643 

257 

1000 

2000 

643.000 

514.000 

1.157.000 

Hari libur 

 

 

Sepeda motor 

Mobil 

532 

196 

1000 

2000 

532.000 

392.000 

924.000 

(Sumber: Data Primer, Diolah) 

Analisis Potensi Parkir 

§ Hasil observasi pada hari kerja panjang : Rp. 1.532.000,00 

§ Hasil observasi pada hari kerja pendek : Rp. 1.157.000,00 

§ Hasil observasi pada hari libur : Rp. 924.000,00 

Total   Rp. 3.613.000,00 

Untuk menentukan besarnya pajak parkir dapat menggunakan rumus berikut: 

§ Rata-rata pajak parkir per hari = å n
x1  
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TABEL II.5 
PERHITUNGAN RATA-RATA PARKIR PER HARI 

NO X 

1 1.532.000 

2 1.157.000 

3    924.000 

Jumlah 3.613.000 

Rata-rata     1.204.333,33 

    (Sumber: Data Primer, Diolah)  

Penetapan pajak parkir untuk RSUD Dr. Moewardi 

§ Dalam 1 (satu) bulan 

Rp. 1.204.333,33  x  30 hari  x  20%    =  Rp.   7.225.999,98 

§ Dalam 1 (satu) tahun 

Rp. 1.204.333,33  x  360 hari  x  20%  =  Rp. 86.711.999.76 

Penerimaan atas potensi parkir 

Ketetapan pajak parkir tahun 2008 untuk RSUD Dr. Moewardi sebesar Rp. 

5.000.000,00/bulan atau Rp. 60.000.000,00/tahun 
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TABEL II.6 
PERBANDINGAN POTENSI PARKIR HASIL OBSERVASI 

TERHADAP KETETAPAN PAJAK PARKIR 
RSUD Dr. MOEWARDI 

Potensi Parkir 

Hasil Observasi 

(per bulan) 

Ketetapan  

Pajak Parkir 

(per bulan) 

 

Selisih 

7.225.999,76 5.000.000,00 2.225.999.76 

  (Sumber: Data Primer, Diolah)  

Dari tabel II.6 diatas dapat diketahui bahwa pajak parkir yang 

ditetapkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan. Jumlah tersebut lebih 

kecil dari potensi yang dihitung oleh penulis. Selisih potensi yang dihitung 

oleh penulis terhadap ketetapan pajak parkir RSUD Dr. Moewardi adalah 

sebesar Rp. 2.225.999,76. Jika dibandingkan, ketetapan pajak parkir 

dibanding hasil observasi penulis adalah sebesar 1 : 1,44. 

4. Hambatan dalam pengelolaan pajak parkir. 

Dengan kondisi sosial ekonomi saat ini yang berpengaruh terhadap 

perkembangan pajak daerah Kota Surakarta, pihak DPPKA mengalami 

banyak hambatan. Hambatan dalam pengelolaan pajak parkir antara lain 

adalah: 

a. Sulitnya menentukan potensi pajak parkir yang sebenarnya karena 

banyak wajib pajak yang enggan menyebutkan berapa besar 

pendapatan yang diperoleh dari parkir. Sehingga pihak DPPKA 
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terpaksa hanya memungut berdasarkan kesanggupan dari wajib pajak 

(negoisasi), namun hal ini lebih baik dilakukan daripada akhirnya 

mereka tidak mau membayar pajak sama sekali. 

b. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang menghindar atau 

tidak mau membayar dan kurang tegasnya pengenaan sanksi yang 

berlaku. 

c. Belum semua pengelola tempat parkir terdaftar sebagai wajib pajak 

parkir. 

5. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pajak parkir. 

  Pihak DPPKA dalam pengelolaan pajak parkir melakukan upaya 

berikut ini untuk mengatasi hambatan: 

a. Setiap tahun melakukan pendataan objek atau subjek pajak parkir 

melalui observasi di lapangan guna menjamin aktualisasi database 

yang dimiliki. 

b. Melakukan pendekatan terhadap para wajib pajak yang telah terdaftar 

agar bisa mengoptimalkan besarnya pajak parkir. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan data serta penelitian yang telah 

dilakukan, maka penulis menemukan beberapa  kelebihan dan kelemahan dalam 

sistem pengelolaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset  (DPPKA) Kota Surakarta. Adapun kelebihan dan kelemahannya adalah 

sebagai berikut: 

A. Kelebihan 

1. RSUD Dr. Moewardi turut  serta  dalam menyumbang Pendapatan Asli 

Daerah Kota Surakarta dengan membayar kewajiban perpajakannya, 

khususnya pajak parkir. 

2. RSUD Dr. Moewardi masih menyimpan potensi untuk peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Ini dapat dilihat dari hasil 

penghitungan potensi melalui observasi langsung yang penulis lakukan.  
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B. Kelemahan 

1. Banyaknya potensi pajak parkir yang beralih menjadi retribusi  parkir. Hal 

ini dikarenakan adanya pembangunan gedung baru di halaman RSUD Dr. 

Moewardi yang menyebabkan berkurangnya lahan parkir di area halaman 

RSUD Dr. Moewardi sehingga parkirnya banyak dialihkan di luar halaman 

RSUD Dr. Moewardi yang merupakan objek dari retribusi parkir. 

2. Lahan parkir yang tersedia di halaman lebih diutamakan kepada para 

dokter dan karyawan RSUD Dr. Moewardi, namun para dokter dan 

karyawan tersebut terbebas dari biaya parkir, sehingga hal ini membuat 

potensi pajak parkir yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. 

3. RSUD Dr. Moewardi masih sering terlambat membayar kewajiban pajak 

parkirnya, sehingga menghambat pemasukan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Surakarta. 

4. Jumlah pajak parkir yang disetorkan RSUD Dr. Moewardi kepada DPPKA 

belum sesuai peraturan-peraturan yang ada. Penentuan dasar pengenaan 

pajak dan tarif pajak sebesar 20% belum dijadikan dasar untuk 

menentukan besar pajak terutang.  
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang berkenaan 

dengan potensi pajak parkir RSUD Dr. Moewardi dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Realisasi penerimaan pendapatan yang diterima Pemerintah Kota 

Surakarta sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penghitungan 

potensi pajak parkir yang sudah dilakukan. Namun, potensi pajak parkir 

RSUD Dr. Moewardi masih harus digali agar dapat memberikan 

kontribusi yang lebih baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Surakarta. 

2. Pembangunan gedung baru di area halaman RSUD Dr. Moewardi turut 

berpengaruh terhadap pajak parkir. Dengan adanya pembangunan 

tersebut membuat lahan parkir di areal halaman RSUD Dr. Moewardi 

menjadi berkurang, sehingga membuat banyak parkir yang dialihkan ke 

luar halaman RSUD Dr. Moewardi. 

3. RSUD Dr. Moewardi masih sering menunggak dalam membayar 

kewajiban perpajakannya, dan belum optimalnya pemberian sanksi bagi 

pelanggaran tersebut. Bunga sebesar 2% bagi yang menunggak atas 

keterlambatan dalam melakukan pembayaran belum dilaksanakan. 
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B. Saran 

Melihat beberapa kekurangan/kelemahan yang penulis temukan dalam 

pelaksanaan pajak parkir di Kota Surakarta ini, penulis mempunyai beberapa 

saran yang mungkin dapat membantu untuk pelaksanaan pajak parkir yang 

lebih baik. Sehingga dengan ini diharapkan penerimaan PAD dari sektor 

pajak parkir dapat lebih meningkat. Saran-saran penulis untuk pelaksanaan 

pajak parkir di Kota Surakarta untuk masa yang akan datang adalah: 

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu melaksanakan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pemungutan pajak parkir guna meningkatkan pendapatan 

yang diterima. Tarif pajak parkir sebesar 20% harus bisa dijadikan dasar 

pengenaan tarif pajak yang sebenarnya, sehingga nantinya tidak akan lagi 

menggunakan sistem negoisasi. 

2. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang menunggak dalam membayar 

pajak harus dipertegas lagi, sehingga akan membuat wajib pajak harus 

berpikir lagi bila menuggak pajak di kemudian hari. 
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PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA 

Nomor  11 Tahun 2002  

 TENTANG    

   PAJAK PARKIR    

DENGAN RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA    

WALIKOTA  SURAKARTA 

 

Menimbang 

: 

a. bahwa  dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir 
merupakan jenis Pajak yang dapat dipungut di Wilayah Kota;  

b. bahwa perparkiran merupakan kontribusi yang cukup besar untuk medukung Otonomi 
Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;  

c. bahwa berdasar a dan b diatas, untuk memungut Pajak Parkir perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pajak Parkir;  

Mengingat 

: 

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta;  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);  

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);  

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang 
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);  

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);  

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
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Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;  
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahhun 1988 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surakarta;  

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.  

  

Dengan Persetujuan  

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  

 MEMUTUSKAN  

Menetapkan   

: 

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PAJAK PARKIR.   

BAB  I 

KETENTUAAN UMUM  

 Pasal  1  

  

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :  

1. Daerah adalah Kota Surakarta;  
2. Walikota adalah Walikota Surakarta ;  
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 

Badan Eksekutif Daerah;  
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
6. Badan 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 
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
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yayasan, lembaga, Organsiasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;  

7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;  
8. Fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yan dibuat khusus yang 

dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir;  
9. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa taman 

parkir/gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan 
menyediakan jasa pelayanan parkir;  

10. Pajak Parkir adalah  pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 
jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut 
bayaran;  

11.  Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;  
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, 
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;  

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;  

14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) 
tahun takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;  

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib 
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;  

16. Pajak yang terutang pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak , dalam 
Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – 
undangan perpajakan Daerah ;  

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan 
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;  

18. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat  SPTPD adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 
pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut 
ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah ;  

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas 
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota ;  

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan  Pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;  

21.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit  pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar;  

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKBT, adalah Surata 
Ketetapan Pajak  yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;  

23.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDLBT adalah 
Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;  

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;  

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administasi berupa bunga dan/atau denda;  

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
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kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;  

27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,  Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh PIHAK 
KETIGA yang diajukan oleh wajib pajak;  

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Kebaratan yang diajukan oleh Wajib Pajak;  

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data 
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melakanakan ketentuan;  

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan  bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.  

  

BAB II  

 PENETAPAN LOKASI DAN  

PEMBANGUNAN  

 Pasal 2 

  

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :  

a. Rencana Umum Tata Ruang Kota;  
b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;  
c. Kelestarian Lingkungan;  

d. Kemudahan bagi pengguna jasa.  

   

Pasal 3  

Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan 
oleh Walikota atas pertimbangan DLLAJ 

   

Pasal 4   
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(1) 

Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Walikota.    

(2) 

Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir dan papan 
pengumuman. 

   

BAB III  

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR  

Pasal 5    

(1) 

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan, Perorangan 
(WNI);    

(2) 

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum meliputi :  

a. Pembangunan;  

b. Pengoperasian;  
c. Pemeliharaan.  

(3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir diatur dengan Keputusan Walikota.  

  

BAB IV  

 NAMA, OBYEK DAN  

SUBYEK PAJAK  

 Pasal 6 

  

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 
oleh orang pribadi atau badan, baik yang  disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak 
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bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.  

   

Pasal 7   

(1). 

(1)     Obyek Pajak adalah kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh orang pribadi atau badan.    

(2). 

Penyelenggaraan pakir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan adalah penyelenggaraan 
parkir diatas tanah milik sendiri 

  

Pasal 8   

Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.  

   

Pasal 9   

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas 
tanah milik sendiri.  

  

BAB V  

 DASAR PENGENAAN DAN  

TARIF PAJAK 

Pasal 10  

  

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk 
pemakaian tempat parkir.  

   

Pasal 11   

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pemakaian tempat 
parkir.  
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Pasal 12   

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dengan penerimaan penyelenggara parkir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini. 

  

BAB VI  

 MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK  TERUTANG    

Pasal 13  

  

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun takwim.  

  

Pasal 14 

  

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir 

  

Pasal 15   

(1). 

 Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.    

(2). 

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasanya olehnya 

  

BAB VII  

 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  

 Bagian Pertama  
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 Wilayah Pemungutan dan  

Cara Pemungutan/Pembayaran 

Pasal 16 

  

Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi 

  

Pasal 17   

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.  

Pasal 18    

(1). 

Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipingut berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk.    

(2). 

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen 
lain yang dipersamakan.    

(3). 

Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTD, SKPD dan atau 
SKPDKBT.  

  

(4). 

Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, SK 
Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. 
   

(5). 

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (2), 
(3) dan (4) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.  

  

Bagian Kedua  
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Pendaftaran dan Pendataan  

 Pasal 19 

  

(1) 

untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib 
Pajak yang memiliki obyek Pajak di Wilayah Daerah.    

(2) 

Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diawali dengan 
pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar, 
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.    

(3) 

Petugas Pajak kemudian mencatat data Wajib Pajak sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini 
kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor urut yang kemudian digunakan sebagai 
NPWPD.    

(4) 

Untuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen 
perpajakan daerah.  

  

Bagian Ketiga  

 Penghitungan Penetapan 

Pasal 20    

(1) 

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.    

(2) 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota 
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.    

(3) 

Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk 
memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.    
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(4) 

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

  

Bagian Keempat  

 Pembayaran dan Sanksi  

Administrasi  

 Pasal 21 

  

(1). 

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai 
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPPD.  

  

(2). 

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus 
disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
Walikota.    

(3). 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan 
menggunakan SSPD.  

Pasal 22    

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 20 Peraturan Daerah ini tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga pluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi 
adminsitrasi berupa bunga sebesar Rp.2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan 
menerbitkan STPD.  

Pasal 23    

(1). 

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya 
masa pajak  
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(2) 

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang 
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.    

(3). 

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana diaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara 
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah 
pajak yang belum atau kurang bayar.    

(4). 

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak 
sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar  

  

(5). 

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran 
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota.  

  

Bagian Kelima  

 Penagihan Pajak  

 Pasal 25 

  

(1). 

 Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.    

(2). 

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

(3). 

Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan 
oleh Pejabat 
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Pasal 26    

(1). 

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih 
dengan Surat Paksa.  

   

(2). 

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 
penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.  

Pasal 27    

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.  

Pasal 28    

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.  

Pasal 29    

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru 
sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak 

Pasal 30    

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.  

  

Bagian Keenam  

 Pembukuan dan Pelaporan  

 Pasal 31  

  

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak.  
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Pasal 32    

Berdasarkan buku catatan Pajak dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan 
kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.  

Pasal 33    

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa  dengan omset Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiaj) per 
tahun atau lebih, wajib menyelenggarakan pembukuan 

Pasal 34    

(1). 

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara 
tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.  

  

(2). 

(1)     Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk menghitung besarnya pajak terutang.  

  

Bagian Ketujuh  

 Pemeriksaan  

 Pasal 35  

  

Walikota atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah 

Pasal 36    

Wajib Pajak yang diperiksa, Wajib :  

a. 

memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terhutang;  

b. 

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi 
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bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

c. 

memberikan keterangan yang diperlukan.  

Pasal 37    

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Perpajakan 
Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.  

Pasal 38    

Kewajiban Pemeriksa menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menjadi batal 
apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.  

Pasal 39    

Pedoman dan Tata Cara pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.  

  

BAB VIII  

 PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT 
DAN SKPDN 

Pasal 40    

(1). 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :  

a. SKPDKB;  
b. SKPDKBT;  

c. SKPDN.  

(2) 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, diterbitkan apabila :  

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang 
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;  

b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;  

c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok 
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pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang 
atau terlambat    

(3). 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data atau 
data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut  

  

(4). 

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak.    

(5). 

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf a dan b Pasal ini tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 
persen) setiap bulan.  

  

(6). 

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

  

BAB IX  

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN PAJAK  

Pasal  41    

(1). 

Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan pajak.    

(2). 

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.  

  

BAB X  

 TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  

 Pasal 42 

  

(1). 

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :  

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;  

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;  
c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan 
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya.  

(2). 

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi  atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPTD dengan 
memberikan alasan yang jelas. 

(3). 

Walikota atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.    

(4) 

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana simaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota 
atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.  

  

BAB XI  

KEBERATAN BANDING  
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 Pasal 43  

  

(1). 

Wajib Pajak dapat mengajukan Kebaratan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :  

a. SKPD;  
b. SKPDKB;  
c. SKPDKBT;  
d. SKPDLB;  

e. SKPDN.  

(2). 

Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara 
tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu  itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya 

(3). 

Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan 
Keputusan.    

(4). 

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota 
atau Pejabat, tidak memberikan Keputusan Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan  

  

(5). 

Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban 
membayar pajak.  

Pasal 44    

(1). 

Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.    

(2). 

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban 
membayar pajak.  
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Pasal 45    

Apabila pengajuan Kebaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini atau 
Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 
% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

  

BAB XII  

 PENGEMBALIAN KELEBIHAN  

PEMBAYARAN PAJAK  

 Pasal 46  

  

(1). 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada 
Walikota atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :  

a. nama dan alamat Wajib Pajak;  
b. Masa Pajak ;  
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;  
d. Alasan yang jelas.  

(2) 

Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini harus memberikan Keputusan.    

(3). 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota atau 
Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.    

(4). 

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang 
pajak dimaksud.    

(5). 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
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diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).    

(6). 

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKP Parkir  Lebih Bayar, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.  

Pasal  47    

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran 

  

BAB XIII  

 KEDALUWARSA PENAGIHAN  

 Pasal 48  

  

(1). 

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan Daerah.    

(2). 

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :  

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;  
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.  

  

BAB XIV  

KETENTUAN KHUSUS  

 Pasal 49  

  

(1). 

(1)     Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada Pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau 
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diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.    

(2). 

(1)     Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah. 
   

(3). 

(1)     Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah :  

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
pengadilan;  

b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada Pihak lain yang ditetapkan 
oleh Walikota.  

(4). 

Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), supaya 
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang hal wajib pajak kepada pihak 
yang ditunjuk.  

  

(5). 

Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan 
hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan 
izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tetulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.  

  

(6). 

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus menyebutkan nama tersangka 
atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau 
perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta  

  

BAB XV  

 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN  

PENGAWASAN  
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 Pasal 50  

  

Pembinaan dan Pengendalian penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola dan diselenggarakan 
oleh orang pribadi atau badan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 51    

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada BAWASDA, DIPENDA dan 
DLLAJ Kota Surakarta 

  

BAB XVI  

 KETENTUAN PIDANA  

 Pasal 52  

  

(1). 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan 
Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling 
banyak 2 (dua) kali pajak yang terhutang  

  

(2). 

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar 
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan 
daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang 

Pasal 53    

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah 
melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa 
pajak.  

  

BAB XVII  
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 PENYIDIKAN  

 Pasal 54  

  

(1). 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

  

(2). 

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksudayat (1) Pasal ini adalah :  

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;  

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan 
Daerah tersebut  

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;  

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;  

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan, dan 
dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;  

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang Perpajakan Daerah;  

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalakan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;  

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan 
Daerah.  

i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  
j. Menghentikan penyidikan;  

k. Melanjutkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.  

(3). 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana 
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BAB XVIII  

 KETENTUAN PENUTUP  

 Pasal 55  

  

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota 

Pasal 56    

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

       Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.  

 

   

Disahkan di Surakarta  
pasa tanggal 12 Agustus 2002 

WALIKOTA  SURAKARTA  

SLAMET SURYANTO   
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