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ABSTRAK 

 

 

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK REKLAME DI 

KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

Oleh 

FRICILIA 

 

 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame ialah benda, 

alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum yang diatur 

khusus di Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang 

Bawang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Reklame di Kabupaten Tulang Bawang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah penerapan penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang 

Bawang dan apakah faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum pajak 

reklame di Kabupaten Tulang Bawang. 
  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan 

empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah studi pustaka dan penelitian lapangan, sedangkan metode 

pengolahan data ialah dengan editing, identifikasi, pemeriksaan data, seleksi data, 

klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data  menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. 
  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penegakan hukum pajak reklame di 

Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh aparat sudah berjalan namun 

tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Berdasarkan uraian proses yang 

harus dijalani oleh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, pada 

prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten 

Tulang Bawang berakhir pada proses penegakan hukum pemeriksaan dan 

dikenakan sanksi administratif 2% setiap bulannya. (2) faktor pendukung 

penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang antara lain: 

peraturan perundang-undangan, sistem administrasi perpajakan, layanan wajib 

pajak, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum 

pajak reklame antara lain: kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 

pajak, wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga, terbatasnya jumlah tenaga 

fiskus, dan kurangnya sosialisasi.  
  

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pajak Reklame, Hukum Pajak.  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

  

APPLICATION OF ADVERTISEMENT TAX LAW ENFORCEMENT IN 

TULANG BAWANG REGENCY  

  

By 

FRICILIA 
 

 
Advertisement tax is a tax on the application of the billboard. Billboards are 

objects, equipment, action, or media designed for commercial purposes, which 

can be seen, read, heard, felt or enjoyed by the public regulated specifically in 

Tulang Bawang regency by government decree of Tulang Bawang regency No  39 

of 2014 about Application Guidelines of Harvesting Advertising tax in Tulang 

Bawang regency. The problem in this research was how the application of 

advertisement tax law enforcement in Tulang Bawang regency and what the 

supporting and inhibiting factors of advertisement tax law enforcement in Tulang 

Bawang regency. 
  

The approach used in this research was normative and empirical approach and the 

data used were primary and secondary data consist of primary, secondary, and 

tertiary law materials. Data collecting technique used was literature and field 

research and data processed through editing, identification, data checking, data 

selection, data classification and data preparation. Data analysis used was 

qualitative descriptive. 
   

The result showed that: (1) the advertisement tax law enforcement in Tulang 

Bawang regency conducted by the apparatus did not function properly. It was 

based on the process description that must be implemented by the employee of 

Revenue Department of Tulang Bawang regency. In fact, the law enforcement 

conducted by the Revenue Department of Tulang Bawang regency end up in the 

law enforcement inspection. The revenue department of Tulang Bawang regency 

did not conduct law enforcement investigations and billing immediately because it 

was feared the tax payer or prospective taxpayer reluctant to put up the billboard 

so that the origin local revenue will be reduced or even there was no of the 

advertisement tax. (2) The supporting factors of advertisement tax law 

enforcement in Tulang Bawang regency were legislation, tax administration 

system, taxpayer services, and tax audits. The inhibiting factors of advertisement 

tax law enforcement were public awareness to pay a tax was still low, the taxpayer 

used the third party services, the lack of energy tax authorities, and the lack of 

socialization. 
  

Keywords: Law Enforcement, advertisement tax, Tax Law. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu teori yang menjelaskan tentang terjadinya suatu negara meyakini 

bahwa suatu negara lahir dari sebuah perjanjian masyarakat yang JJ. Rousseau 

mengistilahkannya dengan du contract social. Dari sinilah kemudian suatu tatanan 

masyarakat terbentuk, yang dalam skala yang lebih besar masyarakat itu 

kemudian disebut dengan negara.
1
 

Di dalam negara hukum, tidak dikenal istilah “pungli” (pungutan liar), karena 

setiap pungutan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan yang dimuat oleh pemerintah bersama dengan rakyat (dalam 

hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat).Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur 

tentang pungutan yang bersifat wajib berupa pajak daerah dan retribusi daerah 

(PDRD) menghendaki adanya pengumpulan dana dari masyarakat ke kas daerah. 

Dengan demikian, Peraturan daerah tentang PDRD menjadi norma yang 

menjamin pedoman pemungutan dapat berjalan. 

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. 

                                                           
1
 Yuswanto, Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dalam Penyelenggaan Pemerintahan daerah, (Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 

2010), hlm. 1 



2 

 

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. 

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter 

(anggaran), fungsi regulerend (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi Fungsi 

Redistribusi Pendapatan.
2
 

Fungsi budgeterialah pajak memiliki fungsi sebagai alat atau instrumen yang 

digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam 

hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari 

masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.
3
 Sedangkan  fungsi 

regulerenddalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan 

masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi 

mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan 

kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah
4
. 

Fungsi Stabilitas dimaksudkan dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana 

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 

inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan yaitu  pajak yang sudah 

dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan 

umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka 

kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.
5
 

                                                           
2
 Yuswanto,dkk. Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 10 

3
 Ali Chidir, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 7 

4
 Yuswanto,dkk. Op. Cit., hlm. 12 

5
Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2005, Hlm. 34-36 



3 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut pengertian pajak daerah adalah iuran 

wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan 

pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh 

imbalan secara langsung. Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau 

badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara 

langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku 

kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan 

daerah. 

Pengenaan pajak daerah dikenakan pajak daerah merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, 

serasi, dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai sumber 

pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya terbagi menjadi dua, yaitu 

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Sedangkan pajak 



4 

 

kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB).
6
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak reklame merupakan jenis pajak 

kabupaten atau kota. Pemungutan pajak dan Retribusi daerah diserahkan kepada 

pemerintah daerah untuk mengaturnya melalui peraturan daerah sesuai dengan 

asas otonomi daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa 

pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame ialah benda, 

alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancangkan untuk 

tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau benda yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. 

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu pemerintahan daerah di Provinsi 

Lampung yang telah memanfaatkan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yaitu pajak reklame. Pemanfaatan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Tulang Bawang tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan 

                                                           
6
 Lihat Erly Suandi, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 236 lalu lihat pula 

Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 62 
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Bupati Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang. 

Berdasarkan pra-survey terhadap Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan 

Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 14:30, 

penyelenggaraan reklame di kabupaten Tulang Bawang terdapat wajib pajak yang 

menunggak pembayaran pajak reklame pada tahun 2014 yang dilakukan 

pengusaha dan masyarakat. Setiap bulannya, oleh Dinas Pendapatan Kabupaten 

Tulang Bawang dikenakan sanksi administratif 2%.  

Berdasarkan pelanggaran reklame diatas, perlu adanya penegakan hukum 

mengenai pelanggaran pajak reklame oleh Pemerintah Daerah kabupaten Tulang 

Bawang agar tercipta budaya hukum masyarakat tertib aturan dan kondusif. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul Penerapan Penegakan Hukum Pajak 

Reklame di Kabupaten Tulang Bawang 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten 

Tulang Bawang? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap 

penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang? 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi Negara 

(HAN) khususnya dalam hukum pajak dan retribusi daerah dengan objek kajian 

yaitu penegakan hukum dan faktor pendukung atau penghambat penegakan 

hukum pajak reklame yang meliputi pengawasan dan sanksi administratif di 

kabupaten Tulang Bawangpada tahun 2014 sampai dengan 2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum pajak reklame di 

Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum 

pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang. 

 

1.5 Kegunaan penelitian 

A. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritisdari penelitian ini diharapkan dapat menjadisumbangan 

pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuaan dalam Hukum 

AdministrasiNegara (HAN) khususnya hukum pajak dan retribusi daerah dalam 

hal ini mengenai penegakan hukum dan faktor pendukung atau penghambat 

penegakan hukum pajak reklame. 

B. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, wajib pajak 

reklame, masyarakat dan penulis yaitu: 
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1. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai 

konsep penegakan hukum terhadap pajak reklame. 

2. Memberikan informasi dan referensi bagi wajib pajak reklame dan 

masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum 

terhadap pajak reklame. 

3. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan 

studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh penulis. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pajak Daerah 

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai tax (Inggris), import contribution, droit 

(Prancis), steuer, abagade, gebuhr (Jerman), tributo, gravamen, tasa (Spanyol), 

Belasting (Belanda). Beberapa para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian pajak, salah satunya ialah Dr. Soeparman Soemahamidjaja. Menurut Dr. 

Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, 

yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum.7 

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.8 

Dari definisi menurut Adriani, pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan 

spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian, ruang lingkup 

pemungutan lebih luas dari pajak. Di dalam definisi tersebut, terlihat bahwa ia 

                                                           
7 Yuswanto, dkk., Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 3-4 
8 Lihat Ibid., hlm. 4 lalu lihat pula R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2 lalu lihat pula Yuswanto, dkk., Op. Cit., hlm. 4 
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menekankan fungsi budgetaire (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak 

masih memiliki fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.  

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.,  memberikan definisi pajak bahwa pajak  

merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.9 

Hukum pajak, yang disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan 

melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut 

wajib pajak).10 

Tugasnya adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat 

dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan 

hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini; dalam pada itu adalah 

penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomis dari 

keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.11 

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

                                                           
9 Dwiarso Utomo, dkk., Perpajakan: Aplikasi dan Terapan, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), 

hlm.1 
10 R. Santoso Brotodiharjo, Op. Cit., hlm. 1 
11 R. Santoso Brotodiharjo, Loc. Cit. 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Dari definisi diatas dapat dirangkum pengertian pajak daerah adalah iuran wajib 

yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah 

daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara 

langsung. Sedangkan menurut penulis definisi pajak adalah, iuran wajib oleh orang 

pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan 

secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku 

kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah. 

Pengertian wajib pajak dijabarkan di Pasal 1 huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Kitab Undang Perpajakan (KUP) yaitu orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong 

pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi 

wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan 

yang harus dihormati oleh fiskus.12 

Khusus untuk pajak daerah, ketentuan tentang siapa yang menjadi wajib pajak harus 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan 

suatu jenis pajak daerah yang diberlakukan pada suatu jenis pajak daerah yang 

diberlakukan pada suatu provinsi atau kabupaten/kota.13 

                                                           
12 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.1 
13 Ibid., hlm. 2 
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Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh 

Irwansyah Lubis,14 yaitu; 

1. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bila 

kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang 

diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah; 

2. Kemampuan membeyar pajak (ability to pay); 

3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak; 

4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat; 

5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan 

memuaskan bagi wajib pajak; 

6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan 

kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak. 

2.1.1 Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti berikut ini: 

A. Pajak Provinsi 

 Berbagai Pajak Provinsi antara lain adalah: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Air Permukaan 

4. Pajak Rokok 

 

                                                           
14 Irwansyah Lubis,Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum, 

Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70 
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B. Pajak Kabupaten/Kota 

 Berbagai Pajak Kabupaten/Kota antara lain adalah: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logam Bebatuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Bawah Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)  

11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

2.1.2 Karakteristik Pajak Daerah 

Karakteristik dari pajak daerah adalah sebagai berikut15: 

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang 

diserahkan kepada Daerah sebagai Pajak Daerah. 

2. Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang. 

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang 

dikuasainya berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum 

lainnya. 

                                                           
15 Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 25 
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4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai 

badan hukum publik. 

2.1.3 Fungsi Pajak Daerah 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu16: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran daerah.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daearh 

dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan 

lain sebagainya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. 

c. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

                                                           
16 Lihat Yuswanto,dkk. Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 10 lalu 

lihat pula Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2005, Hlm. 34-36 
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yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, 

hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

  

2.2. Penegakan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk  

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum  

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi  

kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak  lain 

adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam  peraturan-

peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum  ini 

menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran  pembuat 

undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan  turut 

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.17 

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu secara konsepsional maka inti dan arti  

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang  

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai  

rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan  

                                                           
17Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan  

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24. 
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mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu  

proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan  

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi  

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara  

hukum dan moral.18 

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui 

organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh 

penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.19 

Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, 

sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat 

mengikuti dan mematuhi undang-undang perpajakan sesuai dengan yang dicita-

citakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan.20 

Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini 

dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 

hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat 

diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

                                                           
18 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum, PT. RajaGrafindo  

Persada, Jakarta, 1983, hlm 5. 
19 Lihat Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2007), hlm. 11 lalu lihat Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu 

Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 2010), hlm. 24 
20 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 231 
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mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun alam arti 

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal 

dan tertulis saja. 

2.3. Pajak Reklame 

2.3.1. Pengertian Pajak Reklame dan Tujuan Reklame 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa 

pajak reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Reklame itu 

sendiri merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancangan untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang 

atau benda yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh 

umum. 

Pada Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah bahwa jangka waktu masa pajak reklame adalah 1 (satu) bulan 

takwin. Pada Pasal 23 Angka (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan apabila reklame 

diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak 

reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut, namun apabila reklame 

diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak 

reklame. 
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2.3.2. Objek Pajak Reklame 

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak 

meliputi: 

a. reklame papan/ billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

b. reklame kain; 

c. reklame melekat, stiker; 

d. reklame selebaran; 

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. reklame udara; 

g. reklame apung; 

h. reklame suara; 

i. reklame film/ slide; dan 

j. reklame peragaan. 

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan 

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
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Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 

reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan reklame. 

2.3.3. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Reklame 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 

Tulang Bawang, dijelaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke 

Dinas untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Pendaftaran 

dan pendataan wajib pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan 

permohonan pembayaran pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran 

dan pendataan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kemudian Dinas menerima 

formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap 

oeh wajib pajak, dan mencatat ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan 

nomor urut yang untuk selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD). Setelah diterbitkannya NPWPD, Bupati menunjutk Kepala Dinas 

sebagai Pejabat yang di tunjuk atas nama Bupati untuk menetapkan pajak terhutang, 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan memberikan persetujuan atas 

permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

2.3.4. Perhitungan Nilai Sewa Reklame 

Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan 

penetapan besarnya pajak reklame. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang, dijelaskan bahwa nilai sewa reklame 
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merupakan dasar dari pengenaan pajak reklame. Apabila reklame diselenggarakan 

sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan Nilai Dasar Reklame 

berdasarkan jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka 

waktu penyelenggaraan dan ukuran reklame. Namun apabila reklame 

diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai 

kontrak reklame. Jika Nilai kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap 

tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 

Nilai Dasar Reklame seperti halnya reklame yang diselenggarakan sendiri. 

Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

(NJOPR) dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR). NJOPR adalah 

nilai perolehan harga/biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame 

yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh 

berdasarkan estimasi yang wajar sebagai dasar perhitungan NSR dengan 

perhitungan berdasarkan Ukuran Reklame (UR) dan Nilai Jenis Reklame (NJR) 

dengan rumus NJOPR=UR x NJR. Sedangkan NSPR adalah ukuran/standar nilai 

tambahan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai 

promotif pada suatu titik lokasi penyelenggaraan reklame yang dihitung 

berdasarkan Ketinggoian Penopang Reklame (TPR) dan Nilai Strategis Lokasi 

(NSL) dengan rumus NSPR= TPR. Rumus perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah 

NSR=NJOPR+NSPR. 

Nilai sewa reklame yang telah dihitung juga harus memerhatikan Jumlah Muka 

Visual Reklame, Jumlah Unit Reklame dan lamanya Penyelenggaraan Reklame 

dengan rumus NSR = (NJOPR + NSPR) x (Jumlah Muka Visual Reklame) x 

(Jumlah Unit Reklame) x (Lamanya Penyelenggaraan Reklame). 
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2.3.5. Klasifikasi Tarif Pajak Reklame 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di 

Kabupaten Tulang Bawang, dijelaskan bahwa Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

(NJOPR) ditentukan dengan memperhatikan Nilai perolehan atau biaya pembuatan, 

biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame, serta ukuran reklame. Sedangkan 

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR) ditetapkan berdasarkan 

persentase dengan memperhatikan nilai ekonomi,  nilai promotif dari titik lokasi 

pemasangan reklame dan nilai strategis kelas jalan yang diklasifikasikan ke dalam 

kelas jalan utama, jalan kelas I, jalan kelas II dan lingkungan. Nilai strategis lokasi 

pada kelas jalan diberi nilai bobot persentase bervariasi berdasarkan tingkat nilai 

ekonomi dan promotif dari lokasi penyelenggaran reklame. Nilai sewa reklame 

sebagai dasar perhitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap setahun 

sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi. 

Tarif pajak untuk jenis pajak reklame diklasifikasikan dengan nama pengenal usaha 

yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ukuran melebihi 0,25 

meter persegi sampai dengan 2 meter persegi, tarif pajak ditetapkan sebesar 15%. 

Selain dari itu, tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Besaran pokok pajak reklame 

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 

Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai 

pajaknya ditambah sebesar 50% dari nilai pokok pajak. 

Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame, maka harus 

memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis. Apabila tidak 

memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis, maka dianggap 
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tetap terpasang reklame dan tetap dikenakan pajak reklame sebesar tetapan pajak 

pada masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Reklame yang belum terisi space iklan (kosong) tetapi mencantumkan 

gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak 

reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pajak normal yang dihitung per-

bulan. 

2.3.6 Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame 

Pemungutan Pajak Reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan berdasarkan 

domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut di dalam wilayah Kabupaten 

Tulang Bawang serta dihitung berdasarkan luas bidang reklame termasuk paduan 

warna, ornamen dan lain sebagainya yang mencirikan produk yang dipromosikan. 

Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat 

dapat menerbitkan: 

1.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal jika 

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar. Apabila SKPDKB diterbitkan, maka kekurangan pajak yang 

terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

per-bulan untuk jangka waktu paling lama 24 jam (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika 

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Apabila SKPDKBT 

diterbitkan, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun, kenaikan tidak 
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dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang terutang 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

2.3.7 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame 

Setiap wajib pajak membayar pajak terutangnya berdasarkan SKPD. Jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk penyelenggaraan reklame tetap 

atau permanen ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD. 

Sedangkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk 

penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan 5 (lima) hari sejak diterbitkannya 

SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang 

harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dan 

dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor Kas Daerah atau melalui Bendahara 

Khusus Penerimaan (BKP) pada Dinas Pendapatan, sesuai dengan waktu yang 

ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Wajib pajak yang telah 

memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Permohonan wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, Bupati atau 

Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau 

menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per-

bulan dengan maksimal pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun 
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anggaran berjalan. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau 

pembebasan pajak terhadap reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, untuk 

kepentingan umum atau karena alasan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku yang pembayarannya harus dilakukan pada 

tahun anggaran berjalan. 

Persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran serta keringanan, 

pengurangan, atau pembebasan pajak didapatkan dengan cara mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya dilengkapi 

dengan: 

1. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000. 

2. Fotokopi KTP wajib pajak. 

3.  Fotokopi NPWP dan NPWPD. 

4. Alasan mengangsur atau menunda pembayaran. 

5. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak terutang. 

2.3.8 Surat Tagihan Pajak 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Bupati dapat 

menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar serta 

dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung, atau wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 

kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan penagihan 
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seketika dan sekaligus, surat paksa, dan/atau dianjutkan dengan penyitaan dan 

pelelangan. 

2.3.9 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan 

atau Pengurangan Sanksi Administratif 

Pembetulan terhadap surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penetapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat 

dilakukan oleh Bupati atau Pejabat. Bupati atau Pejabat dapat: 

1. Mengurangkan atau menghapus sanksi administratif pajak yang terutang dalam 

hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidaksengajaan wajib pajak atau bukan 

karena kesalahannya. 

2. Mengurangkan dan/atau membatalkan surat ketetapan pajak/keputusan STPD 

yang tidak benar dan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan 

tidak sesuai dengan tata car yang ditentukan. 

3. Mengurangkan atau menghapus ketetapan pajak terutang berdasarkan 

pertimbangan tidak mampu membayar pajak atau kondisi tertentu dari objek 

pajak. 

Guna mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus mengajukan 

permohonan tertulis yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 

1. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000. 

2. Foto kopi KTP wajib pajak. 

3. Foto kopi NPWP dan NPWPD. 

4. Alasan pengajuan permohonan. 
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Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, 

Bupati atau Pejabat harus memberikan keputusan dan apabila terlampaui atau tidak 

memberikan keputusan maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan. 

2.4. Jenis-jenis Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang, jenis-jenis reklame 

yaitu: 

1. Reklame Megatrom/Videotron/Large Electronik Display (LED)  

Reklame yang menggunakan layar monitor atau sejenisnya, berupa program 

reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat 

berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

2. Reklame Papan/Billboard  

Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, alumunium, fiberglass, kaca, 

batu, tembok atau beton, logam atau pun barang lain yang sejenis, dipasang 

tersendiri atau digantungkan atau dipasang/atau ditempel pada bangunan, 

halaman, maupun di atas bangunan, termasuk di dalamnya bando yang 

dibangun melintang/bersebrangan di atas jalan di dalam saranan dan prasarana 

Kabupaten. 

3. Reklame Kain  

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan 

menggunakan bahan kain, termasuk Vinyl, plastik, kertas, karet atau bahan 

lainnya yang sejenis, dipasang dengan cara digantung atau ditempel horizontal 

maupun vertikal. 
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4. Reklame Melekat atau Stiker 

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan 

berbentuk lembaran lepas, yang dipasang dengan cara diletakan, ditempelkan, 

atau digantungkan dengan melekat pasa sesuatu benda. 

5. Reklame Wall Painting 

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan pada 

dinding, pintu atap atau bagian lain dari bangunan, pagar dan sejenisnya. 

6. Reklame Selebaran 

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 

disebarkan, diberikan atau dapat diminta, yang pemasangannya tidak 

ditempelkan, dileketkan, atau digantungkan pada suatu benda lain. 

7. Reklame Berjalan 

Reklame yang berupa gambar, tulisan dan/atau tulisan yang ditempatkan pada 

kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor, atau benda bergerak lainnya, 

termasuk gerobak/rombong. 

8. Reklame Udara 

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser 

pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis. 

9. Reklame Apung 

Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang 

dipasang pada suatu alat/benda yang berada di permukaan air atau di atas 

permukaan air. 

10. Reklame Suara 

Reklame   yang   diselenggarakan   dengan   menggunakan   kata-kata   yang   
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diucapkan dengan suatu yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 

11. Reklame Film/Slide 

Reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca 

atau film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan 

dan/atau dipencarkan pada layar atau benda lain di dalam maupun diluar 

ruangan. 

12. Reklame Peragaan 

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang 

dengan atau tanpa disertai suara. 

  

2.5. Dasar Hukum Pajak Reklame di Tulang Bawang 

Dasar hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 

2. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang. 

5. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tulang Bawang. 

  

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari 

serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai 

suatu tujuan
21

, menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini maka 

digunakan langkah-langkah berikut ini: 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan dua macam 

pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan 

empiris. 

3.1.1. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan, 

ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pajak reklame. 

3.1.2. Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan 

cara menjaring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait. 

 

 

                                                           
21

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm. 

23 
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3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data 

 primer dan data sekunder: 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian 

lapangan berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai layanan pemungutan 

pajak reklame di kabupaten Tulang Bawang. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer (Primeri Law Material) 

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturanperundang-

undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatanhukum yang 

mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum 

negara
22

, antara lain : 

1) Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945beserta Amandemennya. 

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

                                                           
22

 Kansil, Pemerintahan Daerah di Indaonesia, Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004, Hlm.56 
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4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

danRetribusi Daerah 

5) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor  09 Tahun 

2011tentang Pajak Daerah  

7) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Kabupaten Tulang Bawang 

8) Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten 

Tulang Bawang. 

b. Bahan hukum sekunder (Scondery Law Material) 

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikanpenjelasan dan 

tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti bukuilmu hukum, 

jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik,pendapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yangdilakukan pakar yang 

relevan berkaitan dengan penegakan hukum dan buku-buku tentang pajak 

reklame.
23 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasitentang  

bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder
24

, berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensklopedia. 

                                                           
23

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :Bayumedia 2006), 

hlm. 392. 
24

Loc. Cit. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Sesuai data yang dibutuhkan pengumpulannya melalui: 

1. Studi Pustaka(Library Research) 

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca,  

mempelajari, menelaah, dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-

dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan tentang 

penegakan hukum pajak reklame. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat 

pengumpulan data berupa pengamatan pasif (passive observation) yaitu metode 

penelitian lapangan dengan hanya mengamati tanpa terlibat langsung dengan 

objek penelitian
25

 dan wawancara (interview guide) yang bersumber langsung dari 

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokoknya 

saja dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Apabila data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka data 

tersebut akan dikelola melalui tahap-tahap dibawah ini: 

1. Editing 

Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data 

yang diperlukan. 
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2. Identifikasi 

identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yangberhubungan 

dengan penegakan hukum pajak reklame. 

3. Pemeriksaan data 

Pemerikasaan data yaitu mengoreksi data yang diperoleh, apakah datatersebut 

lengkap benar dan telah sesuai dengan permasalahan yangdibahas. 

4. Seleksi data 

Seleksi data yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk 

menghindarikekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

5. Klasifikasi data 

Klasifikasi data yaitupengelompokan dan penempatan data yang 

diperolehuntuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan. 

6. Penyusunan data 

Penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun data yang telahdiperiksa 

secara sistematis sesuai dengan bidang pembahasan. 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu menguji data dengan realita yang dilapangan dalam bentuk kalimat 

ilmiah yang teratur, reruntutan, logis, tidak tumpang tindih untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak reklame di 

kabupaten Tulang Bawang. 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penerapanpenegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Tulang Bawang 

yang dilakukan oleh aparat yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Hal ini berdasarkan uraian proses yang harus dijalani oleh pegawai Dinas 

Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, pada prakteknya penegakan hukum 

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang berakhir 

pada proses penegakan hukum pemeriksaan. Dinas Pendapatan Kabupaten 

Tulang tidak melakukan penegakan hukum penyidikan serta penagihan 

seketika dan sekaligus karena dikhawatirkan wajib pajak ataupun calon wajib 

pajak enggan memasang reklame sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

akan berkurang atau bahkan tidak ada dari segi pajak reklame. 

 

2. Faktor pendukung penegakan pajak reklame antara lain: peraturan perundang-

undangan, sistem administrasi perpajakan, layanan wajib pajak, dan 

pemeriksaan pajak. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum pajak 

reklame antara lain: kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pajak, 

wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga, terbatasnya jumlah tenaga fiskus, 

dan kurangnya sosialisasi. 
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5.2. Saran 

1. Menurut penulis, sebaiknya Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang 

sebagai dinas yang bertanggungjawab atas pemungutan pajak daerah 

harusnya lebih meningkatkan penegakan hukum pajak daerah dengan 

menerapkan penegakan hukum penyidikan serta penagihan seketika dan 

sekaligus agar ada efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak 

reklame dan meningkatkan target objek pajak reklame serta perlu adanya 

kebijakan pengampunan pajak reklame guna meningkatnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang lebih maksimal. 

2. Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang seharusnya membuattim 

khusus yang bertugas membahas strategi dan faktor penghambatdalam 

penerapanpenegakan hukum pajak reklame agar faktor penghambat 

yangkemudian muncul dapat di tangani secara khusus oleh tim yang 

telahdibuat untuk menghindari segala macam hambatan dalam 

prosespemungutan. 
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