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Sehubungan dengan penyelenggaraan Otomi Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, tentunya telah memberi angin segar bagi daerah untuk membangun 

daerahnya masing-masing. Pelaksaanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

yaitu daerah yang memiliki otonomi nyata dan bertanggung diharapkan akan semakin berarti 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan otonomi daerah.dimana telah 

menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya 

dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan pemerintah pusat 

dan daerah, yang dikenal dengan era otomi daerah.Kepala daerah selaku pimpinan daerah 

bertanggung jawab terhadap proses pembangunan di daerah dalam mengoptimalkan penerimaan 

Pajak Reklame guna menunjang Pendapatan Asli daerah. 

Tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah tidaklah mudah, karena seringkali 

ditemukan pengusaha atau para pengguna pajak khususnya Pajak Reklame melakukan 

pelanggaran. Sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan pihak Dispenda itu sendiri juga 

kita selaku masyarakat Pamekasan sendiri, dimana dengan adanya pelanggaran tersebut secara 

otomatis akan mengurangi pendapatan bagi kas daerah yang akan berdampak buruk terhadap 

pembangunan itu sendiri. Ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas 

Pendapatan Daerah sebagai instansi atau lembaga yang mengurusi pemasukan daerah. adapun 

permasalahan yang muncul berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Guna 

Menunjang Pendapatan Asli Daerah, antara lain : Bagaimana upaya Dinas pendapatan daerah 

dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak reklame guna menunjang pendapatan asli 

daerah (PAD) dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dispenda dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak reklame dalam menunjang PAD.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai langkah yang ditempuh dan 

hambatan yang dihadapi oleh Dispenda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yaitu dengan melakukan 

penggambaran dan menguraikan kedaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha 

mencari jalan pemecahannya.Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antara 

fenomena yang diselidiki.sedangkan pada tahap pengumpulan data menggunakan metode 

observasi dan wawancara. 

 


