
 1 

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA FASILITAS 

UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

 

 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan 

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan 

 

 

Oleh : 

CINTANI DARA DWINTA 

NIM F.3406018 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2009 

 

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



 2 

ABSTRACT 
 
 

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA FASILITAS 
UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA SURAKARTA 
 

Cintani Dara Dwinta 
F3406018 

 
 
 Surakarta Office of Regional Revenue is an executive mean of regional 
government to manage regional revenues, led by a top officer who is responsible 
and under Major of Surakarta authority. In this era of regional autonomy, ever 
regional leader must enable to discover potentials for increasing  Authentic 
Regional Revenue.  

The achivements can be measured by observing regional capability to 
increase Authentic Regional Revenue that later is used to cover all cost for 
regional expenses. One of  these objects is advertisement, that consist of 
commercual signboard, billboard, banner, etc. Advertisement tax is a flexible and 
procedural tax in  its collection as well as its practice and payment.  

Tax obligations of advertisement tax mostly do not understand the details 
of  that tax, so it hinders the tax collecting. A tax obligation who lives out of town 
also becomes one of the problems. In spite of that, the collection of advertisement 
tax towards authentic regional revenue of advertisement tax become one of tax 
components that plays a potential role to increase Authentic Regional Revenue. 

 
 
 
 

Key Word: Advertisement Tax 
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ABSTRAKSI 

 

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA FASILITAS 
UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA SURAKARTA 
 

Cintani Dara Dwinta 
F3406018 

 
 

 

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. Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap kepala daerah harus 

bisa menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah.  

Keberhasilan dapat diukur dengan melihat kemampuan daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah. Salah satu objek adalah reklame, mulai dari baliho, billboard, 

dan sebagainya. Pajak reklame merupakan pajak yang prosedural dan fleksibel 

dalam hal pemungutan pajaknya maupun dalam hal pembayaran serta pelaksanaan 

pajaknya.  

Wajib pajak dari pajak reklame rata-rata banyak yang belum begitu 

memahami seluk beluk dari pajak reklame tersebut, sehingga menjadi faktor 

penghambat pemungutan pajaknya. Wajib pajak yang tinggal di luar kota juga 

menjadi faktor pendukung penghambat pemungutan dari pajak reklame tersebut. 

Meski demikian pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pajak 

reklame merupakan salah satu komponen pajak yang cukup potensial peranannya 

dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

 

Kata Kunci: Pajak Reklame 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

v Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu , sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat , kecuali bagi orang-orang yang khusyuk (Al-
Baqarah : 45) 

 
 
 
v Janganlah sekali-kali mengambil keputusan dalam keadaan emosi 

 
 
 
v Kesuksesan seseorang tidak hanya dilihat dari hasil yang telah ia capai , 

tapi juga dilihat dari bagaimana ia menjalani dan memaknai sebuah proses 
dalam mencapai kesuksesan tersebut 

 
 
 
v Hidup ini adalah sebuah pilihan , tentukan pilihan hidupmu sesuai dengan 

kata hatimu 
 
 
 
v Di dalam jiwa seseorang terdapat benih kesuksesan , namun benih itu tidak 

akan tumbuh tanpa adanya pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
Penulis persembahkan kepada : 
 
 
v Kedua orang tuaku yang selalu memberikan nasehat, dukungan, cinta, dan 

doanya 

v Kakak dan adikku tersayang 

v Seseorang yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku 

v Teman-teman Perpajakan A&B 2006 

v Almamaterku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah 

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya 

tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah 

pemerintahan otonom. Sesudah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di 

daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat 

adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Kemudian 

dengan penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D Daerah 

Surakarta untuk sementara ditetapkan 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 Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini 

 

1 
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merupakan lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara 

lain adalah pajak daerah. 

Berdasarkan 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 ini terdiri dari: 

1.Urusan Sekretariat Umum 

2.Urusan Sekretariat DPRD 

3.Urusan Kepegawaian  

4.Urusan Pusat Perbendaharaan (dahulu masuk Jawatn Keuangan) 

5.Urusan Pusat Pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan) 

6.Urusan Pusat pembelian dan perbekalan  

7.Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan) 

8.Urusan Perumahan 

9.Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (dahulu masuk 

Jawatan Pamong Praja) 

10. Bagian Penyelesain Golongan Kecil (dahulu masuk Jawatan Pamong 

Praja) 

11. Urusan Perundang-undangan 

Pada perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai 

pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian 

ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya berdasarkan Surat 

Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 
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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. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta 

tanggal 30 Juni 1972 nomor 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 dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta 

tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. 

Dinas Pendapatan Daerah kemudian sering disingkat Dipenda sesuai 

singkatan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Dearah Propinsi Jawa Tengah. 

Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta nomor 

162/Kdh.IV/Kp.72 tersebut. 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: 

  1.Seksi Umum, yang terdiri dari dua urusan yaitu: 

a. Urusan Tata Usaha  

b. Urusan Keuangan 

 2.Seksi Pajak Daerah, yang meliputi tiga urusan yaitu: 

a. Urusan Tata Usaha  
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b. Urusan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Minuman Keras, 

Pajak Reklame dan Penambngan  

c. Urusan Pajak Pembangunan I 

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

tiga urusan yaitu: 

a. Urusan Pajak Bangsa Asing 

b. Urusan Pajak Radio 

c. Urusan Iuran Pembangunan Daerah 

4.Seksi P3/Doleansi dan Retribusi dan Leges yang meliputi tiga urusan yaitu: 

a. Urusan Perencanaan dan Penagihan Piutang Pajak 

b. Urusan Doleansi 

c. Urusan Retribusi dan leges 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya langsung dibawah 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 Kotamdya Surakarta dibentuk satuan kerja yang 

merupakan pelaksana Dipenda yang disebut Sub Seksi Pendapatan Daerah. Sub 

Seksi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah. 
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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, yang 

antara lain sektor Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain yang menurut 

sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. 

Tugas pekerjaan yang dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, 

ketertiban dan pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang 

digariskan oleh Walikota Kepala 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.Pajak-pajak Daerah terssebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

yang sebelum diberlakukan perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari 

Presiden Republik Indonesia.Dan sehubungan dengan keadaan,waktu itu baru ada 

5 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah,yaitu: 

1.Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1972. 

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

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

4.Pajak Penjualan Minuman Keras yang telah diatur dalam Peraturan Daerah 

No. 4 tahun 1972. 

5.Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan 

Daerah No. 12 tahun 1971. 
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Disamping 5 macam Pajak tersebut, Dipenda juga bertugas mengelola 

Pajak-Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah,yaitu: 

1.Pajak Potong Burung diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1959. 

2.Pajak Pembangunan I diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 1960. 

3.Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1970. 

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

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 lahirlah 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:363 tahun 1977 tentang Pedoman 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai 

pelaksanaannya maka dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan Pendapatan Daerah 

Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Terbit 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 

Struktur Organisasi untuk Dinas Pendapatan  Dearah 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, yang susunan organisasinya terdiri dari: 

1.Sub Bagian Tata Usaha  

a.Ka Urusan Umum  

b.Ka Urusan Kepegawaian 

c.Ka Urusan Peralatan dan Perbekalan 
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d.Ka Urusan Keuangan 

2.Seksi Pajak  

a.Sub Seksi Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan  

b.Sub Seksi Penetapan  

c.Sub Seksi Dinas Luar 

3.Seksi Retribusi 

a.Sub Seksi Tata Usaha 

b.Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan  

c.Sub Seksi Penerimaan dan Pembukuan 

4.Seksi Ipeda 

a.Sub Seksi Tata Usaha  

b.Sub Seksi Penagihan 

c.Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan 

5.Seksi Pendapatan Lain-Lain 

a.Sub Seksi Tata Usaha 

b.Sub Seksi Perhitungan Penerimaan 

6.Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan 

a.Sub Seksi Perencanan 

b.Sub Seksi Pengawasan 

c.Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknis Administrasi 

7.Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas,Terminal Tirtonadi. 

Jika Struktur Organisasi Dipenda berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 1981 

menitikberatkan pembagian tugas dan fungsinya menurut jenis-jenis pendapatan 
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daerah berdasarkan Manual Pendapatan Daerah (MAPENDA), maka berdasarkan 

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 dilkukan berdasarkan tahapan kegiatab 

pemungutan Pendapatan Daerah, yaitu pendataan, penetapan, pembukuan dan 

seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan sebutan MAPATDA 

(Manual Pendapatan Daerah). Setelah system 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. 

 

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam 

pengawasan managemen 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 untuk: 

1.Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan 

2.Mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan 

3.Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan  

4.Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan,sehingga 

mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya 
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3. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural 

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: 

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. 

3) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi keuangan. 
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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: 

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 untuk 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: 

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

Seksi pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan 

pendaftran, 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: 

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 

pembinan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta 

pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan 

oleh Kepala Dinas. 

Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 

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 dan keberatan serta 
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pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan 

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 

1) Seksi Penagihan dan Keberatan 

Seksi Penagihan dan Kebertatan mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber 

pendapatan lainya serta melayani permohonan keberatan dan 

penyelesaiannya. 

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 

Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaaan Sumber Pendapatan Lain 

mempunyai tugas mnegumpulkan 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 sebagian 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 

3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan 

Laweyan dan Kecamatan Serengan 
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i. Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terdiri dari : 

1) Pranata Komputer 

2) Arsiparis 

3) Pustakawan 

4) Auditor 

5) Pemeriksa Pajak 

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian 

tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah,yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Surakarta.Dipenda Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti 

tercantum dalam Peraturan Daerah(Perda) No.6 Tahun 1990 pasal yaitu 

melaksanakan sebagian 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 yaitu: 

(1). 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 
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(2). Melakukan Urusan Tata Usaha 

(3). Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Pajak Retribusi Daerah 

(4). 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. 

(5). Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(6). 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 

(7). Melakukan pembukuan dan pelaporan atau pemungutan dan penyetoran 

Pajak Daerah serta pendapatan daerah lainnya 

(8). Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak 

Daerah,Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) 

lainnya,serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan 

oleh Menteri Keuangan kepada daerah 
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(9). Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang 

pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah,Retribusi 

Daerah,Penerimaan Asli Daerah dan PBB 

(10). Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Daerah lainnya    

 

5. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Dalam melaksanakan tugasnya Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta 

mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip-

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi., baik dalam 

lingkungan Dipenda maupun instansi-instansi lain di luar Dipenda sesuai dengan 

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, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing.  

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

Kepala Unit Penyuluhan, bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan 

kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut 

hierarkhis jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala 

Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada 

Dinas Pendaptan Daerah  
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bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi yang 

membidangi.  

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

lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan 

diberhentikan oleh Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Sub 

Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 

Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. 

 

6. Visi dan Misi Dipenda 

a. Visi Dipenda 

Visi Dipenda adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surakarta. 

b. Misi Dipenda 

Misi Dipenda adalah: 

1). Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti 

2). Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah 

3). Mengutamakan kwalitas pelayanan ketertiban 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap kepala daerah harus bisa 

menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu objek 

adalah reklame, mulai dari baliho, billboard, dan sebagainya. 

Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan 

coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan 

dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian 

umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, 

dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum. 

Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang Pajak 

Reklame, penyelenggaraan reklame meliputi : 

a. Reklame papan / billboard 

b. Reklame kain 

c. Reklame melekat / stiker 

d. Reklame selebaran 

e. Reklame berjalan 

f. Reklame kendaraan 

g. Reklame peragaan 

h. Reklame udara 

i. Reklame suara 

j. Reklame film / slide 
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Adapun yang dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame yaitu 

penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya. 

Tujuan pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan jasa atau 

produk agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau produk yang 

ditawarkan.    

Ada berbagai macam jenis reklame, ada yang bersifat komersil, 

diselenggarakan oleh partai politik, serta reklame yang ditujukan untuk 

pelayanan umum. Disini penulis hanya membahas reklame yang bersifat 

komersil. Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan tempat-tempat yang 

sekiranya strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame di sembarang 

tempat. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di 

jalur-jalur atau jalan-jalan utama. Pada fasilitas-fasilitas umum juga 

diperkenankan adanya pemasangan reklame, seperti di terminal, stasiun, halte, 

kantor pos, dan lain sebagainya, untuk itu penulis ingin mengetahui lebih 

dalam dengan membuat Tugas Akhir yang berjudul: 

”ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA 

FASILITAS UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 

SURAKARTA” 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dari Gambaran objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan 

penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah: 
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a. Seperti apa pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas 

umum ? 

b. Seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame pada fasilitas 

umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta ? 

c. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan 

pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum ? 

d. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pemungutan pajak reklame 

pada fasilitas-fasilitas umum ? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui seperti apa pemungutan pajak reklame pada 

fasilitas-fasilitas umum di kota Surakarta. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak 

reklame pada fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah kota 

Surakarta. 

c. Untuk mengetahui dan mencari solusi dalam melakukan 

pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum. 

d. Untuk mengetahui Usaha-usaha yang dilakukan dalam pemungutan 

pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum.   
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Pembaca 

Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang 

pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum di kota Surakarta.  

2. Bagi Universitas 

Sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir selanjutnya dengan 

tema yang sama. 

3. Bagi DIPENDA 

Dapat memberikan masukan atau referensi dalam melakukan 

pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum di kota Surakarta. 
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Pajak  

Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani adalah iuran kepada kas 

negara (yang dapat dipisahkan) yang terutang oleh wajib pajak yang 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

 a. Fungsi Pajak  

 1) Fungsi Budgeter yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan 

bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

 2) Fungsi Reguler yaitu sebagai alat mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. 

 b. Penggolongan Pajak 

  Berdasarkan golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat  

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib 

pajak yang bersangkutan. 

 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke  pihak lain. 

 

22 
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 Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 

  1) Pajak Subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. 

2) 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 subjek pajak maupun 

tempat tinggal. 

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan   untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System adalah sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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2) Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

3) With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang pada pihak ketiga.  

 

2. Pengertian 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 khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2002 adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

a. Jenis dan Tarif  Pajak Daerah 

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ada beberapa jenis pajak beserta tarif pajak yang 

dipungut yaitu: 

1) Pajak propinsi yang terdiri dari: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air 5% 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas 

air 10% 
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c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% 

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Dalam Tanah dan 

Air Permukaan 20% 

2) Pajak Kabupaten yang terdiri dari: 

a) Pajak Hotel 10% 

b) Pajak Restoran 10% 

c) Pajak Hiburan 35% 

d) Pajak Reklame 25% 

e) Pajak Penerangan Jalan 10% 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% 

g) Pajak Parkir 20% 

 

3. Pengertian Pajak Reklame 

Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan 

coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh 

umum. 

Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang Pajak 

Reklame, penyelenggaraan reklame meliputi : 

k. Reklame papan / billboard 

l. Reklame kain 
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m. Reklame melekat / stiker 

n. Reklame selebaran 

o. Reklame berjalan 

p. Reklame kendaraan 

q. Reklame peragaan 

r. Reklame udara 

s. Reklame suara 

t. Reklame film / slide  

Adapun yang dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame yaitu 

penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya. 

Tujuan pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan jasa atau 

produk agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau produk yang 

ditawarkan.    

 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

2. Pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum 

Perijinan 

· harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota Surakarta 

· penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan tertulis 

kepada Walikota Surakarta dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

· harus dilampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Instansi 
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Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

· Pembayaran pajak dilakukan dimuka 

· Ijin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame, 

retribusi sewa tanah dan uang jaminan pembongkaran reklame 

dibayar 

· Pembayaran pajak dilakukan di Bendaharawan khusus Penerimaan 

Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah 

· Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya, diberi tanda lunas 

Pajak Reklame 

· Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak 

reklame dan biaya-biaya lain yang telah ditetapkan dalam 

penyelenggaraan reklame, maka petugas Dinas Pendapatan Daerah 

melakukan penagihan dengan cara menyampaikan Surat Peringatan 

kepada Wajib Pajak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal jatuh tempo, pembayaran harus dilunasi 

 

Mekanisme dan tata cara pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum 

a. harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang 

atau pihak memiliki kedudukan yang penting di tempat / fasilitas umum 

yang digunakan untuk memasang reklame. 

b. Setelah mendapat izin kemudian mengikuti mekanisme dan tata 

cara yang telah ditetapkan oleh DIPENDA, sebagai berikut : 
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Prosedur pendaftaran dan pendataan 

· pemohon mengisi formulir disertai dokumen mengenai reklame 

yang akan dipasang mencakup tinggi, lebar, panjang, serta 

informasi lain yang dibutuhkan untuk pendataan. 

· formulir dan dokumen diserahkan ke Subdinas Pendaftaran, 

Pendataan dan Dokumentasi. 

· lalu dilakukan cek lokasi oleh Subdinas pendataan, pendaftaran dan 

dokumentasi dimana lama pengecekan sekitar 2 hari sampai 1 

minggu. 

· apabila sudah dilakukan cek lokasi maka akan langsung dilakukan 

perhitungan pajaknya. 

 

Prosedur perhitungan dan penetapan 

· pajak akan dihitung berdasar tinggi, lebar, panjang, serta informasi 

lain yang dibutuhkan. 

· data yang sebelumnya diterima di Subdinas pendataan, pendaftaran 

dan dokumentasi diserahkan ke Subdinas Penetapan dimana akan 

dilakukan perhitungan lalu dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, form UJB, form perhitungan pajak dimana dikeluarkan 5 

lembar. 

· setiap form yang lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua 

untuk Subdinas Pendataan, Pendaftaran dan Dokumentasi sebagai 

arsip tetap, lembar ketiga untuk Subdinas Penetapan, lembar 
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keempat untuk Subdinas Pembukuan dan lembar kelima untuk kas 

penerimaan dinas pendapatan daerah surakarta sebagai bukti bayar 

yang sebelumnya diberikan ke wajib pajak terlebih dahulu. 

· semua form dicek kembali serta diotorisasi oleh Subdinas 

Pendataan, Pendaftaran dan Dokumentasi lalu diserahkan kembali 

ke Subdinas Ketetapan untuk ditetapkan, lalu lembar kedua 

dikembalikan ke Subdinas Pendataan, Pendaftaran dan 

Dokumentasi, lembar ketiga untuk Subdinas Penetapan dan lembar 

keempat diserahkan ke Subdinas Pembukuan lalu lembar pertama 

dan kelima diserahkan ke wajib pajak yang nantinya lembar kelima 

diserahkan ke kas penerimaan dinas daerah surakarta. 

· setelah ditetapkan SKPD beserta form tersebut, wajib pajak 

dipanggil ke dipenda via surat atau telepon yang disertai penjelasan 

mengenai besarnya pajak yang terutang dimana batas untuk datang 

memenuhi panggilan diberi jangka waktu selama satu minggu. 

 

Prosedur Pembayaran 

Setelah wajib pajak sampai di dipenda form tersebut langsung 

diserahkan ke wajib pajak dari Subdinas Penetapan lewat customer 

service office dimana lembar langsung dibayar ke kasir lalu 

menggunakan SKPD, form UJB, form perhitungan lembar kelima dan 

lembar pertama divalidasi lunas. 
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Prosedur Perizinan 

Setelah divalidasi lunas oleh kas penerimaan dinas pendapatan 

daerah maka wajib pajak kembali ke customer service office 

memperlihatkan form pertama yang telah divalidasi untuk dibuatkan 

surat perizinan reklame oleh Subdinas Pendataan, Pendaftaran dan 

Dokumentasi, dimana ada 2 lembar kemudian lembar pertama 

diserahkan ke wajib pajak melalui customer service office dan lembar 

kedua diarsip oleh Subdinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi. 

 

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame 

pada fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah kota 

Surakarta 

Keberhasilan dapat diukur dengan melihat kemampuan daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian digunakan untuk 

membiayai pengeluaran daerah. 

Pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak 

reklame merupakan salah satu komponen pajak yang cukup potensial 

peranannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak 

reklame terhadap pendapatan asli daerah dapat dihitung : 

 

  

 

 

Penerimaan pajak reklame secara umum dibandingkan dengan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel II. 1 

berikut ini. 

 

Tabel II. 1 

Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kota Surakarta (dalam Rupiah) 

Tahun          Penerimaan Pajak Reklame  PAD  % 

2006            3.579.599.930  78.585.751.288 0,45 

2007            3.441.757.063  89.430.977.982 0,38 

2008            3.527.909.910           102.989.919.369 0,34 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 

 

Dari tabel II.1 dapat dilihat penerimaan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta secara relatif mengalami 

penurunan setiap tahunnya, walaupun dengan angka yang masih relatif 

kecil. Pada tahun 2006 rasio penerimaan pajak reklame terhadap 

= %100  
(PAD)Daerah Pajak  PenerimaanTarget 

ReklamePajak  Penerimaan Realisasi
X  
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Pendapatan Asli Daerah  sebesar 0,45%. Pada tahun 2007 rasio 

penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  sebesar 

0,38%. Pada tahun 2008 rasio penerimaan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah  sebesar 0,34%.  

Tahun anggaran 2006-2008 penerimaan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini 

disebabkan oleh banyaknya pengusaha yang gulung tikar karena tidak 

mampu bersaing dengan usaha lainnya, akan tetapi tidak sedikit pula yang 

membuka usaha baru, sehingga banyak yang menggunakan jasa reklame.  

Pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum biasanya lebih 

meningkat pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti pada saat 

hari raya Idul Fitri atau Lebaran, atau pada saat liburan sekolah atau 

kenaikan kelas, dikarenakan banyak para pengunjung yang mudik untuk 

pulang kembali ke kampung halamannya, yang otomatis banyak para 

pengusaha yang memasang papan reklame di tempat-tempat fasilitas 

umum seperti bandara, stasiun, terminal, halte, dengan demikian 

pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum tersebut juga ikut 

meningkat. Contoh reklame yang dipasang di fasilitas umum antara lain 

obat-obatan, soft drink, makanan, dan sebagainya. Jika pemungutan pajak 

reklame tersebut meningkat, otomatis pendapatan asli daerah juga ikut 

meningkat. 
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4. Hambatan yang timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame 

Hambatan yang timbul dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 faktor antara lain sebagai 

berikut. 

a. Dari pihak wajib pajak itu sendiri 

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak 

2. Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas 

terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame. Hal ini 

biasanya dikarenakan terbatasnya pengetahuan mereka 

tentang pajak reklame itu sendiri. Faktor ini tidak bias 

lepas dari tanggung jawab pihak DIPENDA, tetapi 

kurangnya perhatian wajib pajak mengakibatkan tidak 

jelasnya mereka terhadap prosedur pelaksanaan pajak 

reklame. 

3. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang 

berdomisili di luar kota. 

b. Dari pihak Dipenda 

1. Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak 

yang kurang patuh. 

2. Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan. 

3. Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah 

pihak. 
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4. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan 

pajak reklame. 

 

5. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pemungutan pajak reklame 

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut ini : 

a. Diadakan penyuluhan kepada wajib pajak, agar wajib 

pajak lebih mengerti dan paham tentang prosedur-

prosedur dari pajak reklame tersebut. 

b. Ditambah tenaga ahli dalam bidang perpajakan untuk 

memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para wajib 

pajak yang belum begitu paham akan prosedur-prosedur 

yang ada dan tenaga lapangan yang mengawasi 

pelaksanaan reklame tersebut juga perlu dibentuk tim 

monitoring dan penertib reklame di Kota Surakarta ini. 

c. Dari pihak Dipenda baiknya memberikan pelayanan yang 

baik, ramah dan memuaskan agar para wajib pajak tidak 

segan untuk membayar kewajiban pajaknya. 

d. Apabila ada wajib pajak yang berdomisili di luar kota, 

biasa diberi pemberitahuan ganda yaitu secara tertulis 

ataupun via telepon. 

e. Dilakukan pembongkaran secara bertahap, apabila ada 

reklame-reklame yang melebihi batas pemasangan. 
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f. Perlu juga kerjasama yang baik antara pihak Dipenda, 

Pengusaha dan biro-biro iklan agar dalam pemasangan 

tidak menemui hambatan yang besar. 
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat 

ditemukan adanya kelebihan dan kelemahan dalam pemungutan pajak reklame 

pada fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Adapun 

kelebihan dan kelemahannya adalah berikut ini : 

 

A. Kelebihan 

1. Memiliki prosedur yang cukup mudah dalam pemungutan pajak 

reklame pada fasilitas umum. 

2. Cepatnya pemberitahuan tentang besarnya pajak yang terutang 

kepada wajib pajak hanya dengan jangka waktu kurang dari 1 

minggu, sehingga wajib pajak dapat segera melakukan kewajiban 

perpajakannya. 

3. Mekanisme dan tata cara yang digunakan di Dinas Pendapatan 

Daerah cukup efektif dan efisien. 

 

B. Kelemahan 

1. Pengetahuan dan wawasan wajib pajak mengenai pajak reklame serta 

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan masih kurang. 

2. Masih minimnya petugas yang melakukan penertiban dan pelayanan 

dalam pemasangan reklame pada fasilitas umum. 
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3. Sarana dan prasarana saat ini masih kurang memadai, sehingga 

pelaksanaan pengawasannya sedikit terhambat. 

4. Masih adanya wajib pajak yang mendirikan reklame tanpa 

melakukan perizinan terlebih dahulu melalui Dipenda. 

5. Tidak dapat diketahui secara spesifik berapa jumlah penerimaan 

pajak reklame yang terdapat di fasilitas umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 49 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka 

dapat ditarik simpulan yang berkenaan dengan analisis pemungutan pajak reklame 

pada fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. 

 

C. Simpulan 

1. Pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum bisa dikatakan 

mudah dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang 

berwenang di tempat / fasilitas umum tersebut, kemudian mengikuti 

mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Dipenda. 

2. Jika pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum mengalami 

peningkatan, maka secara otomatis juga meningkatkan pendapatan 

asli daerah Kota Surakarta, begitu juga sebaliknya. 

3. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum 

disebabkan oleh para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban 

perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang pajak reklame itu 

sendiri. Bukan hanya itu saja, masih minimnya petugas yang 

melakukan penertiban dan pelayanan dalam pemasangan reklame. 

Mungkin juga dikarenakan sarana dan prasarana saat ini masih 

kurang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasannya sedikit 

terhambat. 
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4. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak 

reklame pada fasilitas umum, ada beberapa upaya yang dilakukan 

oleh pihak Dipenda, seperti mengadakan penambahan jumlah tenaga 

ahli dalam bidang perpajakan khususnya dalam bidang pajak 

reklame. Pelayanan yang baik bagi wajib pajak reklame juga menjadi 

prioritas utama agar wajib pajak tidak segan apabila ingin 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

D. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Agar Dipenda lebih giat untuk mengadakan penyuluhan dan 

pelayanan yang lebih memuaskan, lebih tegas dalam menerapkan 

sanksi, dan menyediakan tenaga lapangan untuk mengawasi 

pelaksanaan pajak reklame. 

2. Agar Dipenda dapat lebih spesifik dalam menghitung jumlah 

penerimaan pajak reklame pada fasilitas umum. 

3. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga 

terjadi kerjasama yang baik antara wajib pajak, Dipenda, dan 

masyarakat. 
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