
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis dari data yang di

peroleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah.

2. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan. Faktor-faktor yang

mempengaruhi nilai perolehan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Lokasi Sumber Air.

b. Volume Air yang di ambil atau di manfaatkan.

c. Kualitas Air

d. Tujuan dan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air

e. Tingkat kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari pengambilan dan atau

pemanfaatan Air Tanah.

3. Saat pajak terutang adalah saat pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah atau

sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang di tanda

tangani oleh Kepala Dinas.

4. Tarif pajak Air Tanah adalah sebesar 20%

5. Pembayaran Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh wajib pajak melalui Loket

Pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan

menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).



6. Penagihan Pajak Air Tanah adalah suatu kegiatan tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menyampaikan

surat teguran atau surat peringatan, surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan.

4.2 Saran

Sebagai hasil dari penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis memberikan

saran. Adapun saran-saran tersebut adalah :

a. Peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah harus menjunjung tinggi asas

keadilan. Ciptakanlah aparat pajak atau instansi Pemerintahan terkait yang

bebas dari KKN.

b. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan menumbuh

kembangkan budaya sadar dan peduli pajak demi pembangunan daerah yang

maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi

masyarakatnya.

c. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah pada Kantor Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu melakukan evaluasi terhadap

potensi-potensi yang ada.

d. Dalam penentuan target, hendaknya PEMDA Kota Pekanbaru perlu melakukan

pengkajian ulang terhadap realisasi penerimaan Pajak Air Tanah atau di

sesuaikan dengan keadaan sekarang agar target yang yang tetapkan tersebut

nantinya tercapai.


