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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, kendala-kendala 
dalam pelaksanaannya dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil 
penelitian, pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Lombok Tengah sudah 
berjalan dengan baik, jika dilihat dari pendapatan pajak reklame dari tahun 2012 
hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh 
Dinas Pendapatan Daerah disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para wajib 
pajak untuk membayar pajak yang sudah ditetapkan dan kontribusi pajak reklame 
untuk Pendapatan Asli Daerah tidak ada yang mencapai 1% itu berarti pemerintah 
perlu untuk menggenjot lagi pemasukan pajak dari reklame karena pajak reklame 
termasuk pajak yang potensial untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah. 

Kata kunci : Pajak, Reklame 

THE IMPLEMENTATION OF REGULATION CENTRAL LOMBOK 
REGENCY NUMBER 14 OF 2010 ON LOCAL TAXES 

Abstract 

The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation of 
Central Lombok District Regulation, constraints or problems in implementation 
and advertisement tax contribution to Regional Revenue (RR). This study was 
constitute as an empirical legal research. The research is empirical research law. 
Based on the results of research and discussion resulting conclusions, the 
implementation of the advertising tax in Central Lombok has been going well, 
when seen from the advertising tax revenue from 2012 to 2014 has increased.. the 
constraints or problems faced by the Department of Revenue is caused by the low 
awareness of the taxpayer to pay taxes that have been defined and the 
contribution of advertising to the income tax of Regional revenue never reaches 
1% it means that the government needs to further boost tax revenue from 
advertising because advertising tax including potential tax to help incrase or 
improve Locally-Generated Revenue (Regional Revenue). 

Keywords : Tax, advertisement (Tax ads) 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi 

dan potensi yang terbesar di Kabupaten Lombok Tengah adalah Pajak Daerah. 

Pajak daerah menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang 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 undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Kabupaten Lombok Tengah 

sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan 

batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.  

Dari semua jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, yang menarik dari semua jenis pajak tersebut adalah pajak reklame. 

Pengertian reklame berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, memperomosikan, atau untuk 

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

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

Pajak reklame diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Di dalam Pasal 24 ayat (1) 
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Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa obyek reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame. Informasi awal dari Dinas Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah mengenai jenis pajak reklame yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 hingga maret 2015 

terdiri dari Bilboard/Papan, Baliho, Kain dan Stiker.1  

Dengan banyaknya reklame yang menghiasi disetiap sudut jalan di Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah, diperkirakan pendapatan daerah dari pajak reklame 

cukup besar. Namun, masih adanya para wajib pajak yang tidak melakukan 

pembayaran secara rutin, masih adanya beberapa papan reklame yang masa 

berlakunya sudah habis namun masih terpasang, ini merupakan persoalan yang 

masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. 

Dengan kata lain, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah belum berjalan dengan baik 

apabila melihat masalah-masalah yang sudah dijabarkan diatas. Oleh karena itu, 

untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame diperlukan adanya pengawasan 

terhadap pajak reklame. Dengan adanya pengawasan maka pemerintah dapat 

mengambil langkah-langkah apabila terjadi penyimpangan di lapangan. 

 

 

 

                                                        
1 Hasil wawancara dengan Bapak Alfian Muntaha dari Dinas Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah khususnya mengenai pajak 

reklame; 2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah khususnya mengenai pajak reklame; 3. 

Berapakah kontribusi dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah khususnya mengenai pajak reklame di 

Kabupaten Lombok Tengah. Adapun manfaat penelitian secara teoritis diharapkan 

dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pajak pada khususnya. Secara 

praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan 

referensi serta tambahan informasi bagi masyarakat tentang pajak daerah 

khususnya pajak reklame. 

Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Empiris. Menggunakan pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dari informan (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Lombok Tengah dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu), sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa dokumen-dokumen 

resmi di lokasi penelitian. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu data primer 
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diperoleh dari kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan metode 

analisa kualitatif. 
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II. PEMBAHASAAN 

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah  

1. Pelaksanaan Pajak Reklame  

Proses pelaksanaan pajak reklame terdiri dari beberapa kegiatan 

yakni pembagian tugas, penghitungan tarif pajak, pembayaran dan 

penagihan. Tetapi sebelum melakukan proses-proses tersebut, yang 

pertama dilakukan adalah proses pemberikan izin terhadap 

penyelenggaraan reklame karena setiap penyelenggaraan reklame harus 

memiliki izin dari pemerintah. 

a) Pemberian Izin Pemasangan Reklame  

Dalam hal permohonan pemberian izin reklame si pemilik 

reklame langsung datang ke Badan Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengajukan izin. Dikatakan 

oleh Bapak Lalu Irawadi selaku pengelola perizinan dari Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengenai 

prosedur pengajuan izin reklame itu dibuat berdasarkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: 

1. Photo Copy KTP; 2. Gambar Kontruksi Reklame (Plang Papan 

Nama); 3. Letak Titik Pemasangan; 4. Pas Photo 4x6 Lbr; 5. Akta 

Pendirian Dan Perubahan (Bagi Perusahaan Berbadan Hukum). 
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Setelah mendapat izin dari Badan Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu prosedur selanjutnya adalah 

melaporkan izin yang telah diberikan kepada Dinas Pendapatan 

Daerah untuk mengisi data dan membuat SKPD (Surat Ketetapan 

Pajak Daerah) sebagai dasar wajib pajak untuk membayar pajak 

sebagai berikut : 1. Surat Izin dari Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu; 2. Photo Copy KTP; 3. Data 

Reklame yang ingin dipasang (Ukuran, Jenis, Bentuk Reklame); 4. 

Akta Pendirian dan Perubahan (Bagi Perusahaan Berbadan 

Hukum); 5. Pengisian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah. 

Bapak Alfian Muntaha dari Dinas Pendapatan Daerah 

mengatakan bahwa : “Syarat di atas adalah syarat yang dibuat oleh 

Dinas Pendapatan Daerah sebagai syarat untuk mengetahui profil 

pemilik reklame agar Dinas Pendapatan Daerah bisa mengawasi 

dan menentukan besaran pajak yang terutang oleh pemilik 

reklame.”2 

b) Tata Cara Perhitungan Tarif Pajak Reklame 

Dalam pelaksanaan pajak reklame perhitungan tarif pajak 

sangatlah penting karena sebelum melakukan pemungutan pajak 

reklame terlebih dahulu harus menentukan tarif pajak reklamenya. 

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak 

Alpian Muntaha mengatakan bahwa : “Tata cara perhitungan nilai 

                                                        
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian Muntaha, Loc.,Cit., 
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sewa reklame sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame.” 

Cara perhitungan nilai sewa reklame menurut Pasal 6 ayat 

(1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame di hitung 

dengan rumus : NSR = harga barang x ukuran media reklame x 

koefisien kelas jalan x jangka waktu penyelenggaraan. 

c) Proses Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame 

Mengenai kegiatan pembayaran pajak reklame Bapak 

Alpian Muntaha selaku Kepala Seksi Penagihan dari Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengatakan :3 

“Kalau dilihat dari sistem, sistem pajak reklame itu adalah 
official assessment itu diperda dijelaskan sistem pajaknya adalah 
official assessment artinya apa, kita yang menerbitkan ketetapan 
pajak, misalkan sodara wajib pajak yang punya reklame maka 
Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili Dinas Pendapatan 
membuat surat ketetapan pajak, memberikan kepada anda segini 
jumlah pajak yang harus anda bayar dengan reklame yang anda 
miliki, jadi berdasarkan surat keterangan pajak baru mereka 
menyetor.” 

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Dinas 

Pendapatan Daerah menggunakan sistem pajak yakni official 

assessment system dalam hal pembayaran pajak reklame, sistem ini 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sehingga wajib 

pajak atau yang disebut penyelenggara reklame yang datang sendiri 

                                                        
3 Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian Muntaha, Op.Cit., Selasa, 28 April 2015 
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ke Dinas Pendapatan Daerah untuk membayar pajaknya sesuai 

dengan surat ketetapan pajak yang diberikan. 

Lalu mengenai pembayaran reklame yang disewakan oleh 

pemilik reklame dalam hal ini sang pemegang IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) Bapak Alpian Muntaha juga mengatakan 

mengenai reklame disewakan bahwa:4 

“Kalau dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, 

25% dari nilai sewa artinya kalau reklame itu disewakan atau 

diselenggarakan oleh pihak ketiga maka hitungannya langsung 

25% dari nilai sewa jadi wajib pajaknya adalah pemilik 

space/reklame.” 

Jadi dalam hal reklame yang disewakan oleh pihak ke dua 

kepada pihak ketiga yang menjadi wajib pajaknya adalah sang 

pemilik reklame dalam hal ini pihak kedua yang menyewakan 

reklamenya terhitung sebesar 25% dari nila sewa. 

d) Pengawasan 

Menurut M. Manullang pengawasan adalah : “Suatu proses 

untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, 

menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”5 

                                                        
4 Ibid., 

5 M. Manullang, Dasar-Dasar Managemen, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 

2009, hlm. 7  
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Hasil wawancara dengan Bapak Alpian Muntaha selaku 

Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Lombok Tengah dalam hal pengawasan yang dilakukan Dinas 

Pendapatan Daerah mengatakan bahwa:6 

“Kita ada kartu pengawasan di sini untuk reklame-reklame 

seperti benner kemudian spanduk kita tempelkan stiker, jadi stiker 

itu adalah tanda bahwa mereka sudah bayar pajak sampai masa 

berlakunya.” 

Di dalam pengawasan terhadap pajak reklame Dinas 

Pendapatan Daerah juga melakukan pengawasan di lapangan. 

Pernyataan ini dikatakan oleh Bapak Alpian Muntaha di Dinas 

Pendapatan Daerah yang mengatakan bahwa : 

“Untuk juru pungut Dinas Pendapatan Daerah menugaskan 

dua orang, jadi selain juru pungut semua pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah juga berkewajiban memberitahu kalau ada 

reklame baru, karena mereka berasal dari berbagai wilayah di 

Kabupaten Lombok Tengah.” 

Dari hasil wawancara di atas, untuk pengawasan terhadap 

pajak reklame semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah 

berkewajiban untuk memantau jika ada reklame baru yang tidak 

terdaftar agar bisa didata. Jadi bukan hanya juru pungut yang 

bertugas memantau dilapangan tetapi  seluruh pegawai Dinas 

                                                        
6 Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian Muntaha, Op.Cit., Rabu 29 April 2015 
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Pendapatan Daerah juga berkewajiban untuk memantau sehingga 

proses pengawasan pajak reklame bisa berjalan maksimal. 

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pajak Reklame Yang Dihadapi 

Dinas Pendapatan Daerah 

Dalam pelaksanaan pajak reklame memiliki beberapa kendala, 

salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Masih 

kurangnya kepatuhan wajib pajak sehingga mengakibatkan masih 

banyaknya reklame ilegal dan bermasalah. Hal ini juga disampaikan oleh 

Bapak Alpian Muntaha selaku Kepala Seksi Penagihan dari Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengatakan bahwa :7 

“Kita di sini sering dibohongi, artinya wajib pajaknya itu tidak 
meminta izin pasang, mereka pasang sembarang, kita tidak tahu tidak ada 
pemberitahuan, jadi banyak orang memasang reklame seenaknya tanpa dia 
memberi tahu pasang saja, nah setelah ketemu baru kita tagih dia, banyak 
yang seperti itu termasuk juga yang memberi tahu saya pasang sepuluh 
malah dia pasang tiga puluh.” 

Pernyataan di atas menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran 

masyarakat atau khususnya wajib pajak terhadap kepatuhan dalam 

membayar pajak. Demi mempromosikan atau memperkenalkan produk, 

mereka rela menggunakan berbagai macam cara termasuk membohongi 

petugas. Selain itu juga dalam hal pemberian sanksi masih belum 

terlaksana dengan baik dikarenakan masih kurangnya sumber daya dan 

perangkat-perangkat yang dimiliki oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah. 

   

                                                        
7 Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian Muntaha, Op.Cit., Jum’at,  1 Mei 2015 
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3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah 

Pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang 

berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien sehingga 

dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Lombok Tengah. Berikut data target dan realisasi pajak 

reklame dari tahun 2012 hingga 13 Maret 2015 : 1.Tahun 2012, Target 

460.586.875,00, Realisasi 377.334.555,00, Persentase 81,92%; 2. Tahun, 

2013 Target 460.586.875,00, Realisasi 474.041.112,00, Persentase 

102,92%; 3. Tahun 2014, Target 417.222.500,00, Realisasi 

503.135.412,00, Persentase 120,59%; 4. 13 Maret 2015, Target 

481.851.937,50, Realisasi 106.026.704,00, Persentase 22,00%. 

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga 

tahun 2014 hasil pendapatan dari pajak reklame mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini menjadi hal positif bagi terselenggaranya fungsi 

budgeter (anggaran) karena pemasukan ke dalam kas daerah terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kemudian berikut data mengenai target dan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2012 sampai 

dengan 13 Maret 2015 : 1. Tahun 2012, Target 110,789,153,137.51, 

Realisasi 77,013,403,318.23, Persentase 69,51%; 2. Tahun 2013, Target 

114.429.121.133,82, Realisasi 123.118.732.572,78, Persentase 107,59%; 

3. Tahun 2014, Target 131,173,268,475.00, Realisasi 140,497,134,570.16, 
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Persentase 107.11%; 4. 13 Maret 2015, Target 134,390,301,800.00, 

Realisasi 29,966,128,579.98, Persentase 22,30%. 

Jika melihat data di atas, di tahun 2012 menunjukkan hasil yang 

belum maksimal karenahasil dari realisasi Pendapatan Asli Daerah belum 

mencapai target yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Namun memasuki tahun 2013 sampai tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lombok Tengah berhasil melebihi dari target yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan dalam pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah sudah hampir maksimal, namun perlu untuk ditingkatkan lagi agar 

pendapatan yang diperoleh dapat mencapai target setiap tahunnya. 

Selanjutnya data mengenai kontribusi Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2012 

sampai dengan 13 Maret 2015 sebagai berikut : 1. Tahun 2012, Pajak 

Reklame 377,334,555.00, PAD 77,013,403,318.23, Kontribusi 0,48%; 2. 

Tahun 2013, Pajak Reklame 474,041,112.00, PAD 123.118.732.572,78, 

Kontribusi 0,38%; 3. Tahun 2014, Pajak Reklame 503,135,412.00, PAD 

140,497,134,570.16, Kontribusi 0,35%; 4. 13 Maret 2015, Pajak Reklame 

106,062,704.00, PAD 29,966,128,579.98, Kontribusi 0,35%. 

Dari data di atas, walaupun dalam target pajak reklame mengalami 

peningkatan yang signifikan tetapi dalam kontribusi pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai 1% bahkan dari tahun 

2013 hingga 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

kurang efektifnya pelaksanaan dalam rangka penerimaan pajak dan juga 
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karena kurang maksimalnya kegiatan penyetoran yang dilakukan oleh 

wajib pajak. Agar kondisi tersebut tidak terjadi secara terus-menerus perlu 

penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang melanggar atau tidak 

memperhatikan kewajibannya. Penegakan hukum itu seperti, pemberian 

sanksi secara terus-menerus dengan tegas maka wajib pajak akan berfikir 

untuk mematuhi peraturan yang berlaku karena wajib pajak akan semakin 

merugi dengan membayar sanksi dan reklamenya pun dibongkar. Jadi 

dengan penegakan peraturan secara terus menerus dan tegas akan 

membuat para wajib pajak jera dan juga akan memberi dampak yang 

positif terhadap perekonomian daerah. 
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III. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis 

lakukan dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pajak reklame di Kabupaten Lombok Tengah sudah 

berjalan dengan baik, jika dilihat dari pendapatan pajak reklame dari 

tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan bahkan di 

tahun 2013 dan tahun 2014 pendapatan dari pajak reklame melampaui 

target yang sudah ditetapkan. Namun dalam penerapan sanksi 

administratif terhadap para wajib pajak masih perlu untuk di tegakkan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah 

disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para wajib pajak untuk 

membayar pajak yang sudah ditetapkan dan karena kurangnya 

perangkat-perangkat yang memadai baik secara kualitas (kemampuan) 

maupun kuantitas (jumlah). 

3. Pendapatan yang diterima daerah dari Pajak Reklame sudah 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi kontribusi pajak 

reklame untuk Pendapatan Asli Daerah tidak ada yang mencapai 1% 

itu berarti pemerintah perlu untuk menggenjot lagi pemasukan pajak 

dari reklame karena pajak reklame termasuk pajak yang potensial 

untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

 



xv 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka dapat 

diajukan beberapa saran seperti : 

1. Mengenai pelaksanaan Pajak reklame dalam penerapan sanksi 

administratif terhadap para wajib pajak perlu untuk ditegakkan, pihak 

Dinas Pendapatan Daerah harus tegas dalam melakukan pemungutan 

ataupun penagihan kepada pihak terkait, sehingga membuat para 

wajib pajak jera dan juga akan memberi dampak yang positif terhadap 

perekonomian daerah. 

2. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

peraturan daerah tentang pajak reklame pemerintah perlu 

menutupi/memperbaiki sumber daya dan kekurangan perangkat-

perangkat pendukung dalam pelaksanaan dan pengawasan pajak 

reklame dengan memberi pelatihan kepada para staf /pegawai. 

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan pendapatan dari pajak reklame 

dikarenakan pajak reklame termasuk pajak yang potensial untuk 

membantu keuangan daerah. 

 


