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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang  Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas

daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya meningkatkan

efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.untuk menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir

tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan

bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang

bersipat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pemungutan

pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang

relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

khususnya bagi daerah Kabupaten/kota. Sebagian besar pengeluaran APBD

dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal,dana alokasi dari pusat tidak

sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

oleh karena itu,pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang

semuladiharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah,dalam kenyataannya
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tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran

tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung

pelaksanaan otonomi daerah. pemberian kewenangan yang semakin besar kepada

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam

perpajakan. Basis Pajak Pabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya

kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah

selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Kewajiban perpajakan sangat perlu ditingkatkan dengan mendorong

kesadaran dan pemahaman bahwa “pajak adalah sumber utama pembiayaan

negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajibannya sendiri”. Maksud

dari pemahaman di atas penulis menerangkan bahwa wajib pajak harus bisa

memahami dan mengerti tentang bagaimana tata cara untuk membayar pajak

tersebut,sebagai contohnya Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Kabupaten Rokan

Hilir .

Penerapan sistem komputerisasi pembayaran pajak dari sistem komputer

biasa ke sistem komputerisasi baru dimulai dari tahun 2011. Penyebab dari

perubahan penetapan siatem pembayaran Pajak Penerangan Jalan dari sistem

komputer biasa ke sistem komputer yang lebih canggih lagi adalah karena

mengikuti kemajuan teknologi, supaya pelayanan menjadi lebih optimal dalam

membayar Pajak Penerangan Jalan sebelumnya.
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Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memulai perturan daerah Nomor 25

Tahun 2007 telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang

pengelolaan keuangan daerah dan peraturaan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pajak Penerangan Jalan .Dengan dimulainya era otonomi daerah ,saat ini banyak

daerah yang berusaha mencari pendapatan bagi pembiayaan pembangunaan

daerahnya  masing – masing dalam banyak hal Pajak Penerangan  Jalan

menawarkan suatu kekuatan dalam menujang sumber pembiayaan bagi Kabupaten

Rokan Hilir .

Dengan adanya pembagian wewenang dalam bidang Pajak Penerangan

Jalan maka di butuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintah daerah

yang berkolaborasi dalam memaksimalkan pontensi yang di miliki tersebut untuk

mampu memunculkan dan dapat berkompitisi dengan wilayah di sekitarnya yang

sudah maju .Pengembangan Pajak Penerangan Jalan memiliki prospek cuku

strategi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah apabila di kembangkan

secara optimal .berikut ini adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2010 sampai dengan tahun

2012 Berdasarkan  data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan berpegaruh cukup besar kontribusinya untuk Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

`Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah

daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Dinas Pendapatan

Daerah dalam memaksimalkan potensi yang memiliki tersebut untuk mampu.
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Selain itu dapat di ketahui bahwasanya pendanaan dari Dinas Pendapatan

Daerah hanya bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir saja, sarana dan

prasarana mengalami kesulitan , kurangnya peranserta masyarakat serta serana

dan pransarana penunjang Pajak Penerangan Jalan yang masih terbatas

berdasarkan masalah di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

Analisis Pontesi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Bagansiapiapi di Kabupaten

Rokan Hilir.

1.2  Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang penulis angka dari penelitian ini yaitu : untuk

mengetahui Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kantor

DISPENDA Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir.

1.3       Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pontensi penerimaan pajak Peningkatan

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kantor DISPENDA

bagansiapiapi di kabupaten rokan hilir.

2. Untuk Mengetahui Dasar Pengenaan Tarif  Pajak Peneranagan

jalan .

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Dalam Penelitian ini dapat megesahkan ilmu dan menambah

ilmu pengetahuan  bagi mahasiswa.
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2. Agar bisa mengamati  dan  mengevaluasi judul penelitian yang

diteliti .

I.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakaukan di instasi pemerintah yaitu Dinas

pendapatan perkantoran DISPENDA  yang berada Bagansiapiapi di

Kabupan Rokan Hilir.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian penulis akan merencanakan pada tanggal 10

April s/d 31 Mei 2013 di instasi pemerintah yaitu Dinas

Pendapatan  Daerah Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir.

1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari subjek

penelitian /nara sumber ( orang yang memberi informasi

melalaui  wawancara ) responden. Dalam hal ini penulis

mewawancarai langsung Kasubag Umum , Kasubag Program,

Kabid dan Kasi Perimbangan dan Pembukuan ,serta beberapa

pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir kepada

Dispenda Bagansiapiapi yang dianggap bisa memberikan

informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.
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2. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari referensi buku-buku serta

dokementasi atau sumber-sumber lainnya , catatan/arsip di

lokasikan penelitian yaitu di dinas pendapan kabupaten rokan

hilir bagan siapi api.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data.

1. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di dinas pendapatan

Kabupaten Rokan Hilir yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian tersebut.

2. Interview (wawancara)

Merupakan tanya  jawab kepada nara sumber di Dinas

pendapan Kabupaten Rokan Hilir yang berhubungan  dalam

permasalahan peneliti.

1.4.5. Analisis Data

Analisis data tersususn secara sistematis, langkah lanjutannya

yaitu mengadakan analisis. Dan dalam hal ini penulis

menggunakan deskripsi (gambaran/penjelasan) secara detail

dengan tanpa melakukan pengolahan data.
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I.5     Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan laporan ini, maka penulis akan

menyajikan sistematika penulisannya :

BAB I   PENDAHULUHAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah,  perumusan

masalah , tujuan   dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan

sistematika penulisan.

BAB II  GAMBARAN UMUM  DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskas secara singkat mengenai gambaran umum

mengenai keadaan DISPENDA seperti sejarah berdirinya,struktur

organisasi,dan visi, misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi, dan

uraian tugas.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian pajak, jenis-jenis

pajak,pengertian pajak penerangan jalan, objek dan subjek pajak  dan

pajak penerangan jalan, tarif   pajak  dan Analisis Potensi Penerimaan

Pajak penerangan Jalan yang di lakukan oleh Kabu Paten Rokan Hilir di

Bagansiapiapi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta bsarana yang di perlukan .
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DAFTAR PUSTAKA

Bab ini adalah berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang

dikemukakan atas dasar penelitian yang di lakukan.
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BAB II

GAMBARAN UMUM  KANTOR DISPENDA BAGANSIAPIAPI

DI KABUPATEN ROKAN HILIR

II.1. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten lama  di

Propinsi Riau dari hasil yang sesuai dengan undang-undang nomor 53

tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran Otonomi Daerah

dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas

desentralisasi, yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam

maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel lingkungan yang

menjuk kepada lingkungan natural (Physical Environment).Kabupaten

Rokan Hilir memiliki luas 8.574,17 km2 dan awal terdiri dari 11

Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bako Pusako

2. Kecamtan Bagan Punak

3. Kecamtan Tanah Merah

4. Kecamatan Tanah Putih

5. Kecamatan Pahlawan

6. Kecamatan Sedinginan

7. Kecamatan Ujung Tajung

8. Kecamatan Bagan Batu

9. Kecamatan Kubu

10. Kecamtan Teluk Pulau

11. Kecamatan Pasir/Penipahan
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II.2 .Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran DinasPendapatanKabupaten

Hilir

II.2.1.Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang

ramah, professional dan inovatif. Optimalisasi Upaya yang terbaik

atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi.

1. Ramah

Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang

ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa,

tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan

kepada wajib pajak dan retribusi.

2. Profesional

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh

ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Inovatif

Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru)

dalam peningkatan penerimaan daerah.

II.2.2.Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifiaksi.

2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
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3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan

daerah.

4. Meningkatkan produktifitas pegawai.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan,

maka dinas pendapatan kabupaten rokan hilir bagan siapiapi

merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk

operasional yang terarah berupa tujuan sasaran, yaitu :

II.2.3. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan intensifikasi pendapatan daerah.

2. Meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.

4. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hokum pajak dan

retribusi daerah.

II.2.4. Sasaran.

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah

minimal 5% dari tahun sebelumnya.

2. Terlaksananya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD, dan

administrasi tepat waktu.

4. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi

daerah yang cepat dan tertib.
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5. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan

baik dan akuntabel.

6. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.

7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai.

8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.

9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang

pajak dan retribusi daerah.

10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam

memenuhi kewajibannya.

11. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan

daerah oleh unit kerja pengelolaan pajak/retribusi daerah.

12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.
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II.4. URAIAN TUGAS

II.4.1. Kepala Dinas

1. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretris

daerah.

2. Kepala dinas mempunyai tugas merancanakan

mengkordinasi, melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, membina, megawasi, mengendalikan,dan

mengevaluasi urusan pemeritahan bidang pendapatan.

II.4.2 Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala

dinas.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas

dalam melakukan pengelolaan data, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi

penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan,

pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.



15

II.4.3. Bidang Pendataan dan Penetapan.

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang

kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada kepala dinas.

2. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai

tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi

pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran,

perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan.

II.4.4.Bidang Penagihan.

1. Bidang penagihan dipimpim oleh seorang kepala bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

kepala dinas.

2. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu

kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang

pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah,

perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan

pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain.
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BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PERAKTEK

III. A. TINJAUAN TEORI

III.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara

pada negara berdasarkan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Berikut ini

akan dijelaskan beberapa pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:

Menurut Marihot Pahala Siahaan (Tahun 2005),pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo, (Tahun 2009) pajak adalah iuran kepada

negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib

membayarnyamenurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali

yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang

menyelanggarakan pemerintahan yang terkait dalam beberapa pegertian

atau istilah tentang pajak daerah antara lain :

1. Daerah Otonom,selanjutnya disebut Daerah ,adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masarakat
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setempat menurut prakarsa sendPiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah ,yang selajutnya di sebut Pajak ,adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

Daerah tampa imbalan langsung yang seimbang ,yang dapat

dipaksakan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

Daerah dan pembagunan Daerah.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas,

persero komanditer ,perseroan lainnya ,Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma,kongsi,koperasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan

,yayasan,organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi

yang sejenis,lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya.

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenakan Pajak Daerah.

5. Wajip Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menerut

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
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III.2. Jenis-Jenis Pajak

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun

1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah pajak

yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.

Bagansiapiapi Di Kabupaten Rokan Hilir Pajak daerah dapat diklasifikasikan

menjadi beberapa jenis pajak, antara lain :

1. Pajak Propinsi Terdiri Dari :

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 Penggalian dan Pemanfaatan Air  Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

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

h. Pajak Sarang Burung Walet
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Dari garis garis besar atas semua jenis jenis pajak yang ada adalah

sebagai berikut:

Jenis jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi 2 adalah pajak

langsung dan juga pajak tidak langsung

2. Berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak

negara dan juga pajak daerah

3. Berdasarakan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak obyektif dan juga

pajak subyektif

Sebenarnya jenis jenis pajak itu sangat banayk sekali diantaranya

digolongkan sebagai berikut:

A. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Menanggung

1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembayarannya dimana harus ditanggung sendiri

oleh wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak

lain.

Contoh pajak langsung adalah : PPh, PBB.

2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak

lain.

Contoh : Pajak Penjualan, PPN/.pajak pertambahan nilai , PPn-

BM/pajak penjualan atas barang mewah , BeaMaterai(BM) dan Cukai.
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B. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Memungut

1. Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat

merupakan sumber penerimaan negara Indonesia.

Contoh : PPh/pejak penghasilan ,PPN/pajak pertambahan nilai , PPn

dan Bea Materai/ pajakpenjualan atas barang mewah.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah.

Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan

Bermotor/PKB) PBB/pajak bumi dan bangunan,Iuran kebersihan,,

Retribusi parkir, Retribusi galian pasir dan lainya.

C. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib pajak

itu sendiri. Dalam ini penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan

objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib

pajak/sipembayar pajak.

Contoh: PPh/pajak pengahsilan.

2. Pajak Objektif

Adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa

diperhatikanya keadaan diri sang wajib pajak.
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Contoh: PPN/pajak pertmabahan nilai, PBB/pajak bumi dan bangunan,

PPn-BM/pajak atas penjualan barang mewah.

III.3. Pajak Penerangan Jalan

III.3.1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan  adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut

tersedianya penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh

pemerintah daerah. Pengenaan Pajak Penernagan Jalan tidak

mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di

Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenagan yang diberikan

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau

tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk

dapat di pungut pada suatu Daerah kabupaten atau Kota .

Pajak penerangan jalan didasarkan pada undang-undang nomor 18

tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Peraturan peraturan penerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak

daerah.

III.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini

didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum
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pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu kabupaten atau

kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan

perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997

tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak

daerah.

3. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur

tentang pajak penerangan jalan.

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak

penerangan jalan sebagai aturan pelaksanaan peraturan

daaerah tentang pajak penerangan jalan pada

kabupaten/kota dimaksud.

III.3.3. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik

diwiilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang

rekeningnya di bayar oleh pemerintah Kabupatenatau Kota.

Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik

yang  disalurkan PLN dan Non PLN yang ada pada industri.

III.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pada Pajak Penerangan Jalan , subjek pajak adalah orang pribadi

atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana
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subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan.

Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini

berarti subjek pajak sama denganwajib pajak, atau dengan kata lain

orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan

subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga

listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan

dilakukan oleh PLN.

III.3.5. Dasar Pengenaan ,Tarif ,dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga

listrik (NJTL) ditetapkan dengan ketentuaan sebagai berikut:

a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan membayar ,nilai

jual tenaga listrik (NTJL) adalah jumlah tagihan biaya beban

ditambah biaya pemakaian Kwh yang di tetapkan dalam

rekening listrik .

b. Jika tenaga listrik bukan dari tenaga PLN dengan tidak

dipungut bayaran , nilai jual tenaga listrik (NTJL) di hitung

berdasarkan  kepastian tersedia, penggunaan listrik atau

taksiran penggunaan listrik , dan harga satuan listrik ditetapkan

oleh Bupati/Walikota dengan berpodoman dengan harga satuan

listrik yang berlaku untuk PLN.
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c. Jika Non listrik khusus untuk kegiatan industri ,petambagan

minyak bumi dan gas alam ,nilai jual tenaga listrik (NTJL) di

tetapkan sebesar  30% ketentuan ini dimaksudkan untuk

menghidari pembebanan yang pada akhirnya akan

memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas

jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari

sektor pertambagan minyak bumi dan gas alam

Nilai jual listrik dihitung berdasarkan :

2. Tarif  Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan  ditetapkan paling tinggi (10%) sebesar

sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota

yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasan

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang

dipandang sesuai dengan kondisi mesing-masing daerah

kabupaten/kota. Dengan demikian, setiaip kita/kabupaten diberi

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin

berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari

sepuluh persen

3. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Tenaga Listrik

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan  yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan  adalah sesuai

dengan rumus berikut :
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Pajak Terutan Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak  X Nilai Jual Tenaga Listrik

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh  PLN,  besarnya pajak

terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan

oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah

tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerang Jalan  yang harus

dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan

yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam

rekening listrik).

4. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan PLN

Pak andi pelagan tarif R-1 degan daya tersambung 1.300 VA.Stand

kWh-Meter yang di catat pada akhir bulan Februari 2013 adalah 03781

kWH, dan yang dicatat sebelumnya adalah 03660 kWh .besar nya

rekening listrik yang di bayar tersebut adalah :

Stand bulan ini – Stand bulan lalu = 03781 – 03660 = 121 kWh

1. Biaya Beban = 1.3 kVA × Rp.26.271,-

(Rp.26.271,-/kVA)=RP.34.152,- dibulankan = Rp.34.150,-

2.  Biaya Pemakaian Blok I Pemakaian 20 kWh

(Rp.396 tarif Rp./kWh) = 20 kWh × Rp.369,-

= Rp.7.920,-

3. Biaya Pemakaian Blok II Pemakaian 20 kWh – 60 kWh = 40 kWh

(Rp.422 tarif Rp./kWh)             = 40 kWh × Rp.422,-

= Rp.16.880,-
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4. Biaya Pemakaian Blok III = 121 – 60 kWh

(selisih jumlah kWh ) dari = 61 kWh × Rp.601,-

Pemakaian Blok I dan Blok II , = 36.660,-

(Rp. 601 tarif Rp./kWh.)

5. Pajak Penerangan Jalan = 10% × 95.610,-

= Rp. 47.805.00

Total tagihan listrik =Rp.95.610 + Rp.47.805.00 = Rp.102.254

5. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Pemakai Listrik = 135.50 Kwh

Untuk Pemakaian = Industri ( PT. CEHVRON )

Batas daya = 50.000 VA

Harga satuan listrik = Rp.806.00

Tarif = 1,5

Rumus:

Pemakain Listrik × Harga satuan listrik × Tarif

= 135.50 Kwh × Rp.805 ×1.5%

= Rp. 16.361.625.-

Pajak Terutang = Rp. 16.361.625.-

Jika Pajak Penerangan Jalan listrik di pungut oleh PT.PLN sedangkan

Pajak penerangan jalan Non PLN di pungut oleh derktur jenral pajak

Pajak terutang yang aliran listrik dan non PLN di hitung berdasarkan

Jumlah rekening listrik sudah tercantum perhitungan berdasarkan

Pajak Penerangan Jalan yang harus di bayar berdasarkan jumlah
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Pemakaian listrik dan biaya langganan yang di gunakan oleh PLN

(Jumlah yang tercantum dalam rekening Listrik).

III.3.6.Hukum Pajak Dan Pemungutan Menurut Padangan Islam

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dengan

dalil-dalil yang jelas baik secara umum atau khusus masalah pajak

itu sendiri.Ataupun dalil secara umum ,semisal firman Allah di

dalam Al-qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :










Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa:29)

Dalam ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan harta

sesamanya dengan jalan yang tidak di benarkan .

Dalam sebuah hadits yang Shahih Rasulallahi S.A.W bersabda yang

Artinya ” Tidak Halal Seseorang Muslim Kecuali Dengan Kerelaan Dari

pemiliknya”.

Ada pun dalil secara khusus, ada  salah satu hadits yang menjelaskan

keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa
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rasulallah shallallahu’alaihi wasalam bersabda yang artinya :

Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak di azab di neraka .”

(HR.Ahmad,Abu Dawud).

Surat (Q.S.Attaubah.29)

















Artinya :  perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama

dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah)

dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(Q.S.At-

taubah.29).

Pajak dalam islam disebut dengan Jizyah ialah pajak per kepala yang

dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam,

sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka .Jizyah adalah pungutan

yang dapat dipaksa dimana dalam ayat diatas mengatakan bahwa

boleh memerangi bagi mereka tidak membayar Jizyah sebagai mana

pajak yang dapat dipaksakan dengan peraturan perudang-undangan

yang berlaku.
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Surat (Q.S.Al-Zalzalah 7-8)







Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Barangsiapa yang

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan

melihat (balasan)nya pula.( Q.S.Al-Zalzalah 7-8 )

III. B. TINJAUAN PRAKTEK

III.1. Maksud Tinjauan  Praktek

Pada sub bab ini data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan variabel-

variabel yang telah dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Peruses

analisis data ditunjukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang

sebenarnya terdapaat di lokasi penelitian, sehingga penelitian dapat menarik suatu

kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya penelitian dapat

memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya.sebagaimana

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu unsur-unsur pendapatan asli daerah

tersebut adapun jumlah wajib pajak (WP) yang ada di Bagansiapiapi yang berada

di Kabupaten Rokan Hilir Tengah Terhitung dari Tahun 2010 sampai 2012 bisa

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Wajib Pajak di Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 – 2012

No Tahun Wajib Pajak (WP)
1 2010 3.560
2 2011 4.510
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3 2012 4.930

Sumber : Kasi Pendapatan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel III.1 diatas dapat di ketahui bahwasanya Wajib Pajak

yang ada dapat diketahui bahwa wajib pajak yang ada di Bagansiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir meningat dari tahun ke tahun.

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Pencapaian target Pajak Penerangan Jalan di Bagansiapiapi Kabupaten

Rokan Hilir mengalami peningkatan dari harun ketahun, terhitung mulai tahun

2010 – 2012. Sedangkan untuk realisasi Pajak Penerangan Jalan di Bagansiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 mengalai penurunan dari tahun

sebelumnya (2010), sedangkan pada tahun berikutnya (2012) mengalami

peningkatan yang signifikan.

Tabel III.2

Target dan RealisasiPenerimaan Pajak Penerangan Jalan DISPENDA

Bagansiapiapi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 - 2012.

NO Tahun Target (Rp) Realisasi Persetase %

1 2010 26.075.000.000,.- 32.489.186.469,.- 124,59%

2 2011 28.177.000.000,.- 31.613.684.704,.- 112,19%

3 2012 39.997.000.000,.- 42.272.829.130,.- 105,68%

Sumber: Kasi Pendapatan DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir.Tahun 2012

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pajak penerangan

Jalan di Kabupaten Rokan Hilir.
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Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan target dan

realisasi penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendataan ulang kepada Wajib Pajak (WP)

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

c. Melakukan himbuan kepada Wajib Pajak (WP) agar segera membayar

pajak penerangan jalan sebelum jatuh tempo.

III.2. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pada Pajak Peneranagan Jalan ,masa pajak merupakan jangka

waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka

waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Selain masa pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan  juga ditentukan

tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim,

kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan  yang

harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak,

atau dalam tahun pajak menurut peraturan daerah tentang pajak

Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak

ditentukan sejak diterbitkannya surat ketetapan daerah (SKPD)

oleh bupati/walikota.
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Pajak Penerangan Jalan  yang terutang dippungut diwilayah

kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait

dengan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas

atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN

maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam

lingkup administrasinya.

III.3. Pengukuhan, Pendaftaran, dan Pendataan.

1. Pembayaran Pajak Peneranagan Jalan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran

dan pendataan terhadap wajib pajak. Hal ini dilakukan khususnya

terhadap wajib pajak pengguna listrik bukan PLN.

Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak diaksanakan

dengan memberikan formulir pendaftaran dan pendataan. Setelah

menerima dan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas,  lengkap,

dan benar, serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya

dalam waktu yang ditentukan sedangkan khususnya terhadap

Wajib Pajak yang mengunakan tenaga listrik yang berasal dari

PLN tidak perlu lagi dilakukan pendaftaran dan pendataan karena

pemunggut pajak Penerangan Jalan telah di lakukan secara

otomatis oleh PLN.

2. Pelaporan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah(SPTPD)

Wajib pajak pengguna listrik bukan PLN yang telah memiliki

NPWPD setiap akhir masa pajak wajib mengisi SPTPD. Setelah
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SPTPD diisi harus dikirimkan kembali kekantor dinas pendapatan

daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan

daerah.

3. Cara pemungutan,penetapan dan ketetapan pajak

A. Cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan bagi pengguna listrik

bukan PLN tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses

kegiatan pemungutan Pajak Penernagan Jalan tidak dapat

diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian,

dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam

proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau

perhimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan

penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Berdasarkan keputusan

ini, yang menjadi wajib pajak Pajak Penerangan Jalan adalah

pelanggan, yaitu setiap orang pribadi atau badan usaha yang

menggunakan tenaga listrik dari PLN.

B. Penetapan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan formulir pendataan dan SPTPD yang disampaikan

oleh wajib pajak listrik bukan PLN, walikota/ bupati atau

pejabat yang ditunjuk oleh walikota/bupati menghitung dan

menetapkan Pajak Penerangan Jalan  yang terutang yang
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menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Bagi wajib

pajak yang menggunakan tenaga listrik yang beraasal dari PLN

rekening listrik berlaku pula sebagai SKPD. Oleh sebab itu,

SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lambat 30 hari

ejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak. Apabila setelah

waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang

membayar pajak terutang dalam SKPD, maka terhadap wajib

pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

perbulan  dan ditagih dengan menerbitkan surat tagihan apajak

daerah (SKPD).

C. Ketetapan pajak.

D. Surat tagihan pajak daerah (STPD).

III.4. Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan

a. Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan  terutang dilunasi dalam jangka waktu

yang ditentukan dalam peraturan daerah dan penentuan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Penerangan

Jalan  ditetapkan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Penerangan Jalan

Apabila Pajak Penerangan Jalan  terutang tidak dilunasi saat

jatuh tempo pembayaran, maka bupati/walikota atau pejabat

yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang
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III.3.2. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, Dan

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Bupati/walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak

dapat :

1. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,

dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak

benar.

3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa

bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena

kesalahannya.

III.6. Keberatan dan Banding

1. Keberatan

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari

ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang

seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan

dimaksud.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban wajib pajak

untuk membayar Pajak Penerangan Jalan dan pelaksanaan
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penagihan Pajak Penerangan Jalan  sesuai dengan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar

wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak

yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan

sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

2. Banding

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati/walikota

disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakanwalaupun

semikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keputusan

keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Dalam hal

demikian, wajib pajak Pajak Penerangan Jalan  dapat

mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak

terhadap keputusan mengenai keneratan yang diteteapkan oleh

bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga

bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat

keputusan keberatan tersebut.

III.7 .  Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan

peraturan daerah tentang Pajak Peneranagan Jalan.
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Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang

ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang.

III.8. Keringanan Dan Pembebasan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan permohonan wajib pajak, bupati/walikota dapat

memberikan  pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak

Penerangan Jalan. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan,

dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan

bupati/walikota.

III.9.Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

Proses pengenaan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan

kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Penerang Jalan

apabila ternyata wajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya

tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan

keberatan atau banding  wajib pajak sementara wajib pajak telah

melunasi  utang pajak tersebut, apapun sebab lainnya. Atas

kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/walikota

atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.
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III.3.7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Penerangan

Jalan

1. Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan  merupakan pendapatan

daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah

kabupaten/kota. Khusus Pajak Penerangan Jalan  yang dipungut

oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa

diwilayah didaerah kabupaten tempat pemungutan Pajak

Penerangan Jalan . Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan

tersebut diperuntukkan npaling sedikit 10% bagi desa diwilayah

daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten

dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 35 tahun

2002 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah

dapat diberikan biaya pemungutan, yang ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke

kas daerah kabupaten/kota.

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat

pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka

kegiatan pemungutan.

Alokasi biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut

oleh PT PLN ditentukan sebagai berikut :
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a. 94% untuk aparat pelaksana pemungutan, yang terdiri dari :

1) 54% untuk biaya pemungutan PLN;

2) 20% untuk petugas PT PLN setempat yang terkait pada

pelaksanaan pemungutan; dan

3) 20% untuk aparat pemerintah daerah yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemungutan.

b. 6% untuk aparat penunjang, yaitu tim pembina pusat.

III.11.   Kadaluarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan

1. Kadaluarsa penagihan Pajak Penerangan Jalan

Hak Bupati/walikota untuk melakukan penagihan Pajak Penerangan

Jalan  kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak

melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Walaupun

demikian, dalam keadaan tertentu kadaluarsa penagihan Pajak

Penerangan Jalan dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib

pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau pengakuan utang

pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2. Penghapusan Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan  yang penagihannya sudah

kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan

oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang

pajak dari kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/walikota.
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III.12. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana, dan Penyidikan Pajak

Penerangan  Jalan

1. Kewajiban Pejabat

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk

mengelola Pajak Penerangan Jalan dilarang memberi tahu pihak

lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh

wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

2. Ketentuan pidana

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut selain

nmelampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya masa pajak dan berakhirnya bagian tahun pajak

atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3. Penyidikan Pajak Penerangan Jalan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkun;gan pemerintah

daerah kabupaten/kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak

Penerangan Jalan , sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

hukum acara pidana yang berlaku. Penyidik tindak pidana

dibidang Pajak Peneranagn Jalan  dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana

yang berlaku pada pajak daerah.
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Tabel III.3 Target dan RealisasiPenerimaan Pajak Penerangan Jalan

DISPENDA Bagansiapiapi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2010 sampai dengan tahun 2012.

NO Tahun Target (Rp) Realisasi Persetase %

1 2010 26.075.000.000,.- 32.489.186.469,.- 124,59%

2 2011 28.177.000.000,.- 31.613.684.704,.- 112,19%

3 2012 39.997.000.000,.- 42.272.829.130.- 105,68%

Sumber: Kasi Pendapatan DISPENDA Kabupaten Rokan Hilir.Tahun 2012

Jurnal Target dan Rialisasi Penerimaan Pajak Penrangan Jalan .

1. Rp .26.075.000.000 × 124,59 %

=  Rp.32.489.186.469.

Rp.32.489.186.469  : 124,59 %

=  Rp.26.075.000.000.

2. Rp .28.177.000.000 × 112,19 %

= Rp.31.613.684.704

Rp.31.613.684.704 : 112,19 %

= Rp .28.177.000.000

3. Rp . 39.997.000.000 × 105,68 %

= Rp. 42.272.829.130

4. Rp. 42.272.829.130: 105,68 %

= Rp . 39.997.000.000

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak

penerangan jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 target Pajak Penerangan

Jalan sebesar Rp.26.075.000.000 terealisasi sebanyak Rp. 32.489.186.469 atau

sebesar 124.59 % dan melebihi target yang di tetapkan,Tahun 2011 target

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar Rp.28.177.000.000 dan terlisasi
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sebanyak Rp.31.613.684.704 atau sebesar 112.19 % dan kemudian Tahun 2012

target Penerimaan Pajak Penerangaan Jalan  sebesar Rp.39.997.000.000 terelisasi

sebanyak Rp. 42.272.829.130.atau sebesar Rp.105,68 % maka dari itu Penerimaan

Pajak Penerangan Jalan di Kabupatan Rokan Hilir semakin Tahun semekin naik

tidak cocok dengan yang di targetkan oleh DISPENDA Bagansiapiapi di

Kabupaten Rokan Hilir .maka dari itu sumber pendapatan Rokan Hilir dengan

Pajak Penerangan Jalan cukup menikat .

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hasil penerimaan pajak

penerangan jalan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan bahwa sumber dari

pendapatan ini cukup besar , Namun jika dilihat dari sudut pandang terhadap

realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dan juga

kenaikan setiap tahun nya.

III.13 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di BaganSiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir

Penerimaan pajak penerangan jalan di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan

Hilir mempunyai potensi yang sangan besar, hal ini dapat terlihat dari data wajib

pajak (WP) yang diperoleh dari kantor DISPENDA, dari tahun ketahun

mengalami peningkatan wajib pajak (WP). Selain itu, banyaknya penduduk yang

ada di Kabupaten ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Pajak Penerangan Jalan di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mempunyai

potensi yang sangat besar dapat kita lihat dari tabel di atas peningkatan di daerah

Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir Pajak Penerangan Jalan Target dan

Realisasi nya sangat besar ada juga peningkatan dan penurunan.
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Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Bagansiapiapi dari Tahun ke

Tahun dapat kita lihat Target Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir

dari Tahun 2010 Target nya sebesar Rp.26.075.000.000 realisasi sebanyak

Rp.32.489.186.469 kemudian pada tahun 2011 Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan di Kabupaten Rokan Hilir di Target kan meningkat sejumlah

Rp.28.177.000.000 akan tetapi realisasi turun dari tahun 2010. Pada Tahun 2012

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Target kan Rp.39.997.000.000 jadi

realisasi Rp.42.272.829.130 sangat meningkat dari pada Tahun-tahun sebelumnya.

Dapat kita bandingkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun

2010-2012 Target dan realisasi ada Peningkatan dan Penurunan dari Tahun ke

tahun. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hasil Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir dapat di katakan bahwa sumber dari

pendapatan tersebut cukup besar, namun jika dilihat dari sudut pandang Potensi

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Bagansiapiapi Di kabupaten Rokan Hilir di

targetkan setiap tahun ada peningkat yang cukup besar.
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III.14 Alur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan di BaganSiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir

Adapun Alur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan di BaganSiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

Gambar III.2

Alur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

Sumber: Sub DISPENDA Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir



45

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini  penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran

yang kiranya dapat bermanfaat dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian

yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data-data yang ada

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak Objektif yaitu pemungutan Pajak

yang didasarkan pada Objek tampa memperhatikan siapa Subjeknya, dan

Subjek tersebut tetap melakukan kewajiban membayar pajak.

2. Bagansiapiapi Kabupaten Rokan hilir belum berhasil memenuhi target

atas penerima Pajak Penerangan Jalan. Hal ini disebabkan kerena pajak

yang tidak melaporkan kembali Objek dan Subjek Pajak penerangan Jalan

setelah mengalami perubahan jumlah Objek Pajak yang terutang.

B. Saran

1. Untuk mempermudah penagihan dan pemungutan Pajak Penerangan

Jalan  diperlukan peran serta masyarakat yang pro aktif dengan

memberikan data –data dokumen yang mendukung perhitungan pajak

penerangan jalan agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan

perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hasil penerimaan pajak

penerangan jalan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan bahwa

sumber dari pendapatan ini cukup besar , Namun jika dilihat dari sudut
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pandang terhadap realisasi penerimaan pajak penerangan jalan

mengalami kenaikan dan juga kenaikan setiap tahun nya.

2. Agar tercapai potensi penerimaan pajak penerangan jalan di

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir .Hendak nya wajib pajak bekerja

sama dengan pihak Fiscus yaitu dengan cara jika atas pajak Penerangan

Jalan wajib segera melaporkan atas perubahan tersebut .dengan adanya

kerjasama tersebut, maka akan ada peluang untuk tercapainya potensi

penerimaan pajak penerangan jalan di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan

Hilir.
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