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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Suatu negara yang terdapat banyak jumlah masyarakat seperti Indonesia 

mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam peyelenggaraan proses tersebut sudah tentu 

adanya beragam tugas pemerintah yang memerlukan banyak biaya yang dapat 

membantu melancarkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Telah banyak usaha 

yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan biaya dari mencetak uang sendiri 

hingga meminjam dari luar negeri. 

 Hal yang serupa juga dialami oleh setiap daerah di Indonesia. Beragam 

kegiatan daerah guna melayani kebutuhan masyarakat memerlukan adanya 

kewenangan yang dapat mengatur seluruh kebijakan pemerintah maupun dalam hal 

keuangan yang dapat membantu membiayai seluruh tugas pemerintah. Salah satu 

sumber pendapatan daerah ialah melalui pendistribusian pajak daerah.  

 Beragam pajak daerah yang terdapat dalam pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/ kota diharapkan dapat membantu pemerintah dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat. Yang diartikan dengan daerah 

adalah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan 

Daerah ( UU No.5 tahun 1974 jo UU No.22 Tahun 1999 jo UU No.32 Tahun 2004 

jo UU No.12 Tahun 2008) yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya 
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sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/ kota.1  

 Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. 

Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak-pajak 

disini merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan 

sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar 

bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.2 

 Di daerah kota Palangka Raya terdapat suatu fenomena yang berhubugan 

dengan salah satu bagian dari pajak daerah yaitu pajak reklame. Seperti yang sudah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak 

Reklame bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 

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

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

umum. 

                                                
       1 Darwin, 2010, Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, .Jakarta, Mitra Wacana Media, Hlm.2	
       2 Brotodihardjo R. Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, PT. Refika 
Aditama, Hlm.212	
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 Objek pajak reklame adalah semua penyelanggaraan reklame antara lain, 

reklame papan, billboard, videotron, megatron, reklame kain, reklame melekat 

(stiker), reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame 

udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Tidak 

termasuk Objek Pajak Reklame adalah: 

a. Reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian/ 

mingguan/bulanan dan sejenisnya. 

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

yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis 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. 

d. Reklame yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah. 

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah.3 

 Di Kota Palangka Raya banyak reklame yang terpasang namun banyak 

reklame yang bermasalah dengan pajak, terutama dalam hal pembayaran. 

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menggali pajak iklan dan restribusi 

daerah melalui penertiban baliho maupun reklame yang tidak memiliki izin atau 

bersifat ilegal. (sumber:http://www.antarakalteng.com/berita/palangka-raya-terus-

                                                
       3 Darwin, Op.cit, Hlm.123-124	
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gali-pajak-iklan). Dalam berita tersebut Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan, dan 

Pertamanan Palangka Raya Rojikinnoor mengatakan bahwa “kegiatan ini sebagai 

upaya kami dalam melakuan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang 

ada di Kota Palangka Raya.”  

 Pajak reklame bisa menjadi salah satu alternatif untuk ‘mengeruk’ 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilainya cukup besar. Seperti diketahui 

reklame biasanya diisi iklan produk merek terkenal atau orang kaya yang ingin 

mengiklankan sesuatu. Peluang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan Pemerintah Kota 

Palangka Raya untuk menaikan PAD. Namun pada kenyataannya meski 

pemasangan bill board dan reklame marak, tapi pendapatan pajak reklame masih 

jauh dari yang diharapkan. Diketahui, hampir disemua sudut kota terpasang 

reklame berukuran besar dan paling banyak terlihat di Bundaran Besar.4 

 Hal ini tentu sangat merugikan bagi pemerintah Kota Palangka Raya. Selain 

mengurangi pendapatan asli daerah, baliho atau reklame yang di pasang secara 

ilegal dan sembarangan juga mengganggu tata kota. Selain itu permasalahan 

terhadap pajak reklame di Kota Palangka Raya ini dapat dilihat pula dari segi 

rendahnya tingkat pendapatan asli daerah. Berikut pendapat yang dikemukakan 

oleh Sugianto Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya bahwa “Yang pasang 

iklan di reklame itu biasanya hanya orang berduit. Harusnya kalau pajaknya 

dinaikkan tidak apa-apa. Toh untuk rakyat juga.” 5 

                                                
							4 http://www.antarakalteng.com/berita/palangka-raya-terus-gali-pajak-iklan di akses pada 
tanggal 10 agustus 2016. Pukul 14.10 WIB 
       5 http://www.borneonews.co.id/berita/pajak-reklame-untuk-bangun-kota di akses pada tanggal 
10 agustus 2016. Pukul 14.40 WIB 
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 Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan jika selain untuk 

menaikan PAD, peningkatan pajak raklame juga bisa membantu membersihkan 

kota alias bisa untuk menata kota menjadi lebih indah lagi. Banyaknya papan 

reklame yang dipasang di jalanan sebenarnya akibat dari murahnya tarif pajak yang 

dibebankan kepada mereka. Akibatnya pihak tertentu merasa dapat angin segar 

untuk memasang papan reklame sebanyak-banyaknya.6 

 Meninjau kembali lagi dari fungsi pajak yang tidak hanya berfungsi sebagai 

kas negara saja, pajak juga dapat berfungsi sebagai mengatur bidang sosial dan 

politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu terutama bagi kesejahteraan 

masyarakat. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu 

menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan 

darimana didapatnya belanja hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan 

perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka. Dengan ditetapkan 

pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/ kekayaan 

rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan 

sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi 

rakyat untuk mematuhinya dan bila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat 

dikenakan sanksi.7 

 Terkait hal di atas, dengan adanya fenomena banyaknya terpasang reklame 

ilegal di Kota Palangka Raya ini  juga perlu ditinjau ulang dari segi pemerintah 

                                                
        6 Ibid		
       7 Bohari, 1999, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 28-29	
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yang bertugas mengatur dan mengawasi proses pendistribusian pajak reklame 

tersebut. Banyaknya reklame yang ilegal menunjukkan bahwa subyek pajak yang 

memasang reklame belum paham atau dengan sengaja melanggar peraturan yang 

telah dibuat. Maka dari itu perlunya tinjauan ulang kembali dari isi peraturan 

pemerintah hingga proses penyampaian pada seluruh lapisan masyarakat. 

Pentingnya akan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame terhadap 

pemasangan reklame. Jika tetap terjadi hal serupa, maka dapat ditinjau lagi dari segi 

sanksi yang telah ditetapkan pada peraturan daerah apakah sudah sesuai apa tidak. 

 Dengan adanya perubahan peraturan daerah tentang pajak reklame seperti 

yang sudah disebutkan di atas, maka harapannya reklame yang ada di kota Palangka 

Raya dapat diterapkan sesuai peraturan daerah tersebut dan mengurangi bahkan 

dapat menghentikan reklame yang ilegal. Dan dapat dengan menegaskan lebih 

dalam lagi terhadap sanksi bagi yang telah melanggar peraturan daerah yang telah 

ditetapkan. Tentunya penerapan peraturan daerah ini juga memerlukan sosialisasi 

yang maksimal kepada subyek pajak. Sehingga ada sinkronisasi dari pihak 

pemerintah dengan pihak yang merupakan subyek pajak. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka sumber-sumber PAD Kota 

Palangkaraya khususnya pajak sebagai salah satu sumber PAD andalan harus dapat 

dioptimalkan penarikan dan penerimaannya agar target kenaikan PAD dapat 

terealisasi. Mengingat perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang pesat 

sekarang ini mengakibatkan bidang penyelenggaraan pajak menjadi semakin 

penting di Kota Palangkaraya sebagai sarana meningkatkan PAD.  
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 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya  

(selanjutya disingkat dengan Disciptaper) sebagai badan yang bertugas melakukan 

penarikan pajak daerah bertugas untuk mengoptimalisasikan kinerjanya dengan 

banyak melakukan pembenahan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan 

berdasarkan pengalaman kerja pada tahun sebelumnya beserta kendala-kendala 

yang telah dihadapi dan segera menemukan solusinya. Dampak negatif lainnya juga 

akan terminimalisir dengan baik. Sehingga masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pajak tersebut sudah tidak ada lagi dan berjalan dengan mestinya sesuai 

dengan peraturan yang sudah ditetapkan.  

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 

Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Studi di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Perumahan Kota Palangka Raya)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Pajak Reklame ? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada Disciptaper dalam 

rangka meningkatkan efektifitas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 

4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame untuk menumbuhkan kesadaran hukum ? 
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C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. 

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada 

Disciptaper dalam rangka meningkatkan efektifitas Peraturan Daerah Kota 

Palangkaraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame untuk 

menumbuhkan kesadaran hukum. 

D. Manfaat Dan Kegunaan   

 Manfaat dan Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini 

terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum 

pada umumnya dan pada bidang hukum pajak khususnya.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum khusus nya mengenai 

penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan 

atas peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2012 tentang 
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pajak reklame dalam hukum pajak dan sebagai syarat untuk memenuhi 

predikat lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Hukum. 

b. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada badan 

instansi yang terkait khususnya Disciptaper Kota Palangka Raya untuk 

menerapkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan 

atas peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2012 tentang 

pajak reklame. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

untuk membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan daerah yang 

diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan 

atas peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2012 tentang 

pajak reklame. 

E. Metode Peneltian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang 

meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan 

tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.8Dalam penulisan 

skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya 

                                                
       8 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 127 	
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hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, 

kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di 

dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan 

hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh 

masalah sosial terhadap aturan hukum.9 Dalam hal ini penulis ingin 

mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame di Kota Palangka 

Raya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dan di Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Palangka Raya sebagai instansi 

publik yang mengurus dan mengatur perpajakan reklame di Kota 

Palangka Raya. Yang ditinjau dari segi umum dan dari segi ekonomi. 

Dari segi umum yakni bahwa ada petunjuk terdapatnya reklame ilegal di 

Kota Palangka Raya dan akan memperoleh data-data yang akurat. Dan 

dari segi ekonomi dikarenakan lokasi penelitian merupakan asli daerah 

peneliti sehingga biayanya juga lebih murah.   

3. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum sebagai berikut :	

                                                
       9 Salim,Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, 
Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Hlm 20	



 11 

a. Sumber Data Primer 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian baik berupa wawancara langsung dengan responden serta 

berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari Disciptaper Kota Palangka 

Raya. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan.10 

c. Sumber Data Tersier 

 Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer 

atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya.11 

F. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

 Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung 

kepada responden dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan 

oleh penulis. Yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah : 

                                                
							10	Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 106	
       11 Ibid, Hlm. 106	
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1. Responden dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota 

Palangka Raya yang merupakan populasi sekaligus sampel yang dipilih 

dengan metode Purposive Sampling karena responden tersebut mengetahui 

dan memiliki data yang lengkap mengenai data wajib pajak reklame di Kota 

Palangka Raya. 

2. Responden dari wajib pajak reklame di Kota Palangka Raya. Populasi 

responden adalah seluruh wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak 

di Kota Palangka Raya. Tidak semua populasi dijadikan responden tetapi 

dipilih Sampel 20% dari populasi tersebut dengan metode Random 

Sampling karena 20% dari populasi tersebut sudah dapat mewakili alasan 

dari wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak di Kota Palangka 

Raya. 

b. Dokumentasi 

Suatu metode dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan penting lainnya yang 

berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni tentang pajak reklame yang ada di 

Kota Palangka Raya. 

c. Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, dan hasil penelitian.12 

 

                                                
       12 Zainuddin Ali, Op,cit, Hlm. 107	
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G. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa Deskriptif 

Kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama 

menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi 

makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian 

setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi keseluruhan aspek untuk 

memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan 

dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian 

yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara 

utuh.13 Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, 

keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang 

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak 

Reklame. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini 

adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari wawancara, dokumentasi, 

dan studi kepustakaan. Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum 

dari hasil data lapang tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang 

hendak dikaji dalam permasalahan. 

H. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

                                                
       13 Bahder Johan Nasution, Op.cit, Hlm. 174	
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Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis menyajikann teori-teori maupun kaidah yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literature 

yang akan digunakan untuk mendukung analisa yang akan 

dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan penerapan peraturan 

daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 

tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palangkaraya nomor 

4 tahun 2012 tentang pajak reklame (Studi di Distako Kota 

Palangkaraya). 

BAB III: PENELITIAN 

Pembahasan berisi uraian dan pemaparan data-data hasil dari 

penelitian yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan 

tujuan untuk mendukung analisa penulis terkait dengan penerapan 

peraturan daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 10 

tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kota 

Palangkaraya nomor 4 tahun 2012 tentang pajak reklame (Studi di 

Distako Kota Palangkaraya). 
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BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta 

saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan 

yang telah diteliti. 

 
 


