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Pelaksanaan otonomi daerah yang titik beratnya terletak di kebupaten dan kota, dengan 

dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. konsekuensi dari kedua UU 

tersebut adalah dengan dituntutnya daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan 

mencari sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Untuk 

mengatasi kebutuhan dana dalam pembiayaan pengeluaran daerah yang semakin meningkat di 

era otonomi daerah saat ini, maka perhatin harus ditumpahkan pada upaya memaksimalkan 

segala bidang yang berpotensi dalam menunjang pendapatan asli daerah, salah satunya adalah 

bidang perpajakan.keberhasilan menggali sumber-sumber keuangan merupakan faktor 

menentukan dalam memantapkan otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan 

pemerintah daerah di bidang keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan 

asli daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan otonomi yang dilakukan oleh 

daerah, dimana pendapatan asli tersebut digunakan unttuk membiayai semua kebutuhan daerah 

dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah. 

Dalam perwujudannya, otonomi daerah juga mengandung makna beralihnya sebagian besar 

proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan pusat ke daerah, maka pada daerah diberikan tugas dan tanggung jawab atas 

terlaksananya otonomi daerah. Untuk itu inisiatif diserahkan kepada daerah yang bersangkutan 

untuk menentukan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan maupun pembiayaan program 

pembangunan yang tersebar di daerah.atas dasar fenomena tersebut diatas, maka peneliti dalam 

melaksanakan tugas akhir ini mengambil judul “ Analisis kebijakan Pemerintah Kota Pontianak 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame (Studai Di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pontianak.). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :(1) Pelaksanaan kebijakan yang telah 

dilakukan oleh Dispenda Kota Pontianak dalam meningkatkan pajak daerah. (2). Tingkat 

keberhasilan dalam pemungutan pajak daerah di Kota Pontianak khususnya pajak reklame. (3). 

Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Pontianak. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisa data yang 

digunakan adalah analis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkot 

Pontianak melalui Dispenda kota Pontianak, dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak reklame 

adalah Perda No 5 Tahun 1998 Tentang pajak reklame dan keputusan walikota No 7 Tahun 

19999 tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklame , berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

harapan. (2). Dalam memungut pajak reklame yang ada di Kota Pontianak, Dispenda belum 

mampu secara optimal melakukan pemungutan pajak reklame disebabkan oleh kurangnya 

personil dalam melaksanakan tugas dilapangan. (3). Kontribusi nyata pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah masih terasa sangat kecil sekitar 2,65 % per tahun. 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Dispenda kota pontianak dalam upaya 



meningkatkan pendapatan daerah dari pajak reklame antara lain: (1). Menyempurnakan 

daministrasi pendaftaran dan pemungutan pajak reklame yang terkesan rumit. (2). Perlu adanya 

penambahan keterampilan dan personil yang bertugas dalam pemungutan pajak reklame (3). 

Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan obyek pajak 

reklame.(4). Penambahan fasilitas operasional dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

 


