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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai tata cara

pemungutan pajak penerangan jalan di dinas pendapatan kabupaten siak

selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak

melalui peraturan daerah No 25 Tahun 2007 telah membentuk suatu badan

yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keungan daerah dan

peraturan daerah No 3 Tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Maka

berdasarkan penelitian dilapangan bahwa Tata cara pemungutan pajak

penerangan jalan (PLN) adalah sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan self assesment.

2) Wajib pajak melakukan pembayaran sendiri di kantor PLN, dengan

menyebutkan nomor kode pelanggan.

3) Pegawai PLN akan memproses jumlah tagihan rekening listrik wajib pajak

dan sekaligus total jumlah pajak yang terutang.

4) Setelah diketahui jumlah yang harus dibayar maka wajib pajak melakukan

Pembayaran secara sekaligus atau lunas

5) Setelah melakukan pembayaran wajib pajak menerima bukti pelunasan

tagihan listrik sekaligus pembayaran pajak yang terutang berupa kwitansi

pembayaran.

Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan (non PLN) adalah sebagai

berikut :
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1) Pajak dipungut berdasarkan sistem self assesment.

2) Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN mengambil

sendiri formulir SPTPD di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Siak.

3) Wajib pajak mengisi SPTPD dengan jelas,benar dan lengkap serta di tanda

tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

4) Wajib pajak membawa SPTPD yang telah di isi tersebut dibawa ke bank

yang ditunjuk sebagai tempat melakukan pembayaran yaitu bank BNI.

5) Setelah melakukan pembayaran maka wajib pajak akan menerima tanda

bukti pembayaran atau surat tanda setoran yang divalidasi oleh pegawai

Bank tersebut.

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan

memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal

untuk meningkatkan pendapatan daerah, adapun saran penulis adalah :

1. Rutin melakukan Sosialisasi pajak terhadap masyarakat satau wajib pajaku

agar para wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak

yang terutang.

2. Melakukan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya

pajak penerangan jalan.

3. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah

provinsi maupun pusat diharapkan dari komunikasiini dapat mengurangi

kesenjangan sehingga daerah lebih cepat berkembang dengan terjalinnya

komunikasi tersebut.


