
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai  dengan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Assets Kabupaten Rokan Hulu melalui beberapa tahap yaitu:

1) Pendaftaran wajib pajak

Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hulu harus

mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

2) Pendataan obyek pajak

Pendataan adalah suatu kegiatan fiskus, dalam rangka mengumpulkan data

guna diolah menjadi suatu informasi yang menyatakan tentang obyek

maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan untuk menentukan jumlah

besarnya pajak terutang.

3) Penetapan pajak

Penetapan adalah kegiatan fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang

harus dibayar setelah permohonan izin dan syarat-syarat yang ditentukan

telah dipenuhi sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak reklame.

4) Penyetoran Pajak Reklame

Penyetoran dalam pembayaran atas pajak reklame yang terhutang oleh

wajib pajak dapat dilakukan melalui kas penerima atau Bendahara pada



Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assets setelah

diterbitkannya SKPD

5) Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur

atau memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan surat paksa, dan melaksankan pembongkaran reklame.

4.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assets

Kabupaten Rokan Hulu hendaknya dapat menghimbau dan

mensosialisasikan akan pentingnya pajak reklame dalam rangka perolehan

PendapatanAsli Daerah (PAD). Dengan adanya ketaatan terhadap

peraturan yang sudah dibuat, maka diharapkan akan adanya pemasukan

daerah yang bersumber dari reklame.

2. Kepada para pemilik reklame hendaknya dapat mentaati peraturan yang

sudah ada sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan daerah

khususnya Kabupaten Rokan Hulu. Perlu adanya rasa tanggungjawab yang

tinggi terhadap pemilik reklame guna kepentingan bersama sehingga akan

adanya integrasi antara Pemerintah Daerah Rokan Hulu dengan para

pemilik reklame.



3. Kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan teguran dan masukan

terkait dengan reklame-reklame yang ada di willayah Kabupaten Rokan

Hulu dalam rangka untuk kepentingan bersama yang diperuntukkan  bagi

pembangunan Rokan Hulu ke depan yang lebih baik

4. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat mengembangkan variabel

penelitian sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih

mendalam terkait dengan pajak reklame


