
BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Permasalahan Pajak Hiburan di Kota Semarang

Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi

pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah. Terdapat berbagai sektor

perekonomian di Kota Semarang salah satunya yaitu sektor hiburan. Hiburan

merupakan salah satu hal yang paling dicari masyarakat di zaman modern seperti

saat ini, termasuk masyarakat di kota besar, salah satunya Semarang. Dalam

rangka mengelola sektor hiburan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk

menambah pendapatan daerah melalui pemungutan pajak maka pemerintah Kota

Semarang menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pajak hiburan yang

dimuat dalam PerDa Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011. Dalam peraturan

tersebut telah diatur dengan jelas apa saja yang menjadi objek pajak hiburan dan

siapa saja yang merupakan wajib pajak dan subjek pajak hiburan. Penerimaan

pajak hiburan diharapkan selalu meningkat agar dapat memberikan kontribusi

lebih bagi pendapatan daerah karena sektor hiburan juga diperkirakan memiliki

perkembangan yang cukup cepat didukung dengan kecanggihan teknologi. Namun

pada tahun 2016 ternyata penerimaan pajak hiburan Semarang tidak dapat

mencapai target. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai

faktor apa saja yang menghambat peningkatan pajak hiburan dan langkah.yang

dilakukan BAPENDA Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang

bertanggung jawab mengelola pajak daerah.
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4.2 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang Tahun 2015 – 2017

Pajak hiburan merupakan salah satu dari sebelas mata pajak daerah yang

ditetapkan di Kota Semarang. Sektor hiburan merupakan salah satu objek pajak

yang akan terus mengalami perkembangan seiring modernisasi dan perkembangan

teknologi. Oleh karena itu pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak daerah

yang penting untuk dibahas. Adapun sumber penerimaan pajak hiburan di Kota

Semarang saat ini berasal dari 12 sektor atau objek pajak yaitu sebagai berikut :

1. Tontonan Film/Bioskop

2. Karaoke

3. Permainan Biliar

4. Permainan ketangkasan

5. Panti Pijat

6. Mandi Uap/Spa

7. Pusat Kebugaran

8. Pertandingan Olahraga

9. Taman Rekreasi

10. Refleksi

11. Permainan Anak & Ketangkasan B

12. Insidentil

Berikut ini akan ditampilkan target penerimaan pajak hiburan Kota Semarang dari

tahun 2015 – 2017 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pendapatan

Daerah Kota Semarang.
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Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Semarang

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE

2015 15.000.000.000 15.728.927.946 104,86%

2016 18.700.000.000 17.658.153.698 94,43%

2017 20.500.000.000 22.180.385.014 108,20%

Sumber : BAPENDA Kota Semarang, 2015-2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak

hiburan dari tahun 2015 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal ini

membuktikan optimisme Pemerintah Kota Semarang terhadap penerimaan pajak

hiburan yang akan selalu meningkat. Optimisme tersebut juga telah diwujudkan

dalam berbagai upaya yang dilakukan BAPENDA dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak hiburan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Begitu pula dengan

realisasi penerimaan pajak hiburan setiap tahun juga selalu mengalami peningkatan.

Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2015 dan 2017 telah mampu melampaui

target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 persentase realisasi terhadap target

penerimaan pajak hiburan adalah sebesar 104,86%. Sementara persentase realisasi

terhadap target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 mencapai angka 108,20%.

Namun persentase pada tahun 2016 hanya sebesar 94,43%. Hal ini menunjukkan

bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan tidak dapat mencapai target yang

ditetapkan. Target pajak hiburan tahun 2016 adalah sebesar Rp 18.700.000.000,

sementara realisasi penerimaan pajaknya hanya sebesar Rp

17.658.153.698. Adapun beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan

penerimaan pajak hiburan dan yang menyebabkan tidak tercapainya target
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penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 akan diuraikan dalam pembahasan

selanjutnya.

4.3 Faktor Penghambat yang Dihadapi BAPENDA Kota Semarang Dalam

Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan

Dalam melakukan berbagai upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak daerah, BAPENDA Kota Semarang juga pernah

mengalami berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Berikut

ini penulis akan menguraikan beberapa faktor yang menghambat tercapainya

peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Semarang. Berdasarkan wawancara

yang dilakukan penulis dengan Bapak Budi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kota

Semarang, beberapa faktor penghambat yang dihadapi BAPENDA dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

dalam membayar pajak daerah dengan tepat waktu masih rendah.

2. Jumlah SDM Badan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk

melaksanakan pemeriksaan pajak masih sangat terbatas sehingga sulit

untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan Wajib Pajak

yang sebenarnya (riil). Dalam hal ini masih ditemukan Wajib Pajak yang

mempraktikan pembukuan ganda.

3. BAPENDA belum dapat melakukan pengawasan sepenuhnya terhadap

masing-masing Wajib Pajak dikarenakan sistem pengawasan yang masih

terbatas.
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4. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai penunjang

peningkatan pendapatan asli daerah.

5. Keterbatasan SDM yang akan menjalankan tugas pemungutan pajak langsung

di lapangan dan keterbatasan kemampuan dalam upaya penggalian potensi

penerimaan daerah terutama untuk daerah pinggir / terpencil.

Berdasarkan opini penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan

BAPENDA dalam mengatasi faktor-faktor penghambat peningkatan penerimaan

pajak hiburan di Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem administrasi yang digunakan dengan

memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga dapat mengurangi jumlah

objek dan wajib pajak yang belum terdaftar atau mengindar dari kewajiban

pembayaran pajak hiburan.

2. Melakukan pembinaan atau pelatihan terhadap SDM agar dapat melakukan

pemeriksaan pajak secara optimal dan bila perlu dapat dilakukan perekrutan

SDM baru untuk menambah jumlah petugas di lapangan.

3. Mempercepat proses administrasi khususnya dalam penerbitan SKPD /

SKPDKB dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

4. Meningkatkan sistem pengawasan dengan melakukan kontrol langsung

dari pimpinan atau kepala bidang mulai dari proses pendataan objek dan

wajib pajak hiburan hingga proses pelunasan pajak hiburan.

5. Menggunakan sistem pembayaran pajak berbasis aplikasi andorid yang

bekerjasama dengan Go-Pay seperti yang telah diterapkan pada pembayaran
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian dapat semakin

mempermudah proses pembayaran pajak hiburan. Selain itu dengan

adanya promo cashback sebesar 20% dapat semakin menarik minat Wajib

Pajak untuk membayar pajak hiburan tepat waktu.

4.4 Upaya yang Dilakukan BAPENDA Kota Semarang Dalam Meningkatkan

Penerimaan Pajak Hiburan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang merupakan instansi

pemerintah yang bertanggung jawab mengelola sumber-sumber pendapatan Kota

Semarang dan menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan Pendapatan

Daerah Kota Semarang, termasuknya di dalamnya yaitu Pajak Hiburan. Wajib Pajak

Hiburan di Kota Semarang pada tahun 2018 berjumlah 340 unit usaha hiburan baik

yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan. Sektor hiburan akan selalu

berkembang mengikuti perubahan trend yang berkembang di masyarakat. Selain itu

masyarakat perkotaan metropolitan seperti Semarang akan selalu membutuhkan dan

mencari hiburan untuk melepaskan penat dan stres dari pekerjaan, kemacetan dan

permasalahan lain, baik melalui olahraga, permainan maupun kegiatan hiburan

lainnya. Dengan demikian sektor hiburan merupakan salah satu peluang usaha yang

menjanjikan di Kota Semarang.

Oleh karena itu seiring berjalannya waktu maka akan semakin banyak

sektor hiburan yang dapat dikenakan pajak hiburan dan menambah jumlah Wajib

Pajak Hiburan Kota Semarang. Berkaitan dengan hal ini, BAPENDA Kota

Semarang selalu berusaha mencapai tujuannya yaitu untuk meningkatkan
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pendapatan asli daerah terutama pajak daerah, salah satunya pajak hiburan. Untuk

dapat melaksanakan tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota

Semarang telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan

pendapatan asli daerah. Adapun program prioritas tahun 2018 yang

diselenggarakan oleh BAPENDA Kota Semarang adalah :

1. Program Perbaikan Kualitas Layanan Administrasi

2. Program Penyediaan dan Penambahan Sarana Prasarana

3. Program Penambahan Jumlah Kapastias Sumber Daya Aparatur Daerah

4. Program Perbaikan Kualitas Sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja

5. Program Peningkatan KualitasPengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi sebagai

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, diketahui

bahwa pada tahun 2018 BAPENDA Kota Semarang selalu berusaha mencapai

target penerimaan pajak daerah termasuk pajak hiburan. Adapun beberapa

kegiatan yang telah dilakukan BAPENDA dalam rangka meningkatkan

pendapatan pajak hiburan selama tahun 2018 antara lain :

1. Perencanaan Standart Operasional (SOP) e-SPTPD (elektronik Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah).

2. Sosialisasi tentang 11 Mata Pajak Daerah.

3. Pelaksanaan kegiatan jemput bola di lapangan.

4. Menerapkan sistem pembayaran pajak hiburan secara online untuk

meminimalisir kebocoran pajak.
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5. Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada Wajib Pajak Daerah yang

berprestasi yaitu yang membayar pajak tepat waktu dan tidak memiliki

tunggakan pajak.

Berbagai upaya yang dilakukan BAPENDA tersebut didukung dengan

kebijakan yang dikeluarkan Kepala Daerah Kota Semarang yaitu Surat Keputusan

(SK) Wali Kota Semarang Nomor 973/833 Tahun 2018 yang mengatur mengenai

pembebasan denda atas tunggakan pajak daerah yang belum dibayar para Wajib

Pajak. Pemerintah Kota Semarang memberikan keringanan kepada Wajib Pajak

dengan membebaskan denda atas tunggakan pajak sehingga Wajib Pajak hanya

akan membayar pokok pajak terutang tanpa dikenakan denda. Ketentuan ini

berlaku untuk pajak daerah yang terutang sampai dengan masa pajak Juni 2018.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah yang mendapat pembebasan denda

diantaranya yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, dan pajak sarang burung walet. Para Wajib Pajak dapat memanfaatkan

keringanan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang ini mulai 1 Agustus – 28

Desember 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk semakin mendorong minat Wajib

Pajak untuk membayar pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

sehingga tunggakan pajak untuk tahun berikutnya tidak semakin besar.
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4.5 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Semarang Tahun 2015 –

2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari

Pendapatan Daerah. Selain PAD, terdapat komponen yang lainnya yaitu Dana

Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Semarang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari

berbagai sumber termasuk di dalamnya dari pajak daerah. Sektor pajak daerah

sendiri terdiri dari 11 jenis mata pajak, salah satunya yaitu pajak hiburan. Dalam

pembahasan berikut ini akan diuraikan kontribusi pajak hiburan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang selama tahun 2015 – 2017.

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan Terhadap Realisasi PAD

Tahun 2015 – 2017

Pendapatan Asli
Persentase

Tahun Pajak Hiburan Pajak Hiburan Kriteria
Daerah

Terhadap PAD

2015 15.728.927.946 1.205.403.632.048 1,30%
Sangat
Kurang

2016 17.658.153.698 1.491.645.900.065 1,18%
Sangat
Kurang

2017 22.180.385.014 1.782.682.140.019 1,24%
Sangat
Kurang

Sumber : BAPENDA Kota Semarang, 2015-2017.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa realisasi penerimaan pajak

hiburan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Begitu pula dengan realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Berdasarkan data yang
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ditampilkan dalam Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa PAD Kota Semarang

dari tahun 2015 – 2017 selalu meningkat. Adapun penghitungan persentase

realisasi pajak hiburan terhadap realisasi PAD Kota Semarang dilakukan dengan

penghitungan sebagai berikut :

Realisasi Pajak HiburanRealisasi PAD X 100%

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan penulis dapat diketahui

bahwa persentase pajak hiburan terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2015

adalah 1,30%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,18%

dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 1,24%. Persentase pada tahun

2016 mengalami penurunan yang disebabkan karena realisasi pajak hiburan tahun

2016 tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan seperti dalam

penjelasan sebelumnya. Dengan demikian tentu menyebabkan kontribusi pajak

hiburan terhadap PAD menjadi menurun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun

1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, kriteria persentase

kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dikelompokkan sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Persentase Kriteria

0 – 10% Sangat Kurang

10 – 20% Kurang

20 – 30% Sedang

30 – 40% Cukup Baik

40 – 50% Baik

> 50% Sangat Baik

Sumber : Roro, 2015.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa apabila persentase pajak daerah

terhadap PAD berada dalam kisaran angka kurang dari 10% maka menunjukkan

bahwa kontribusinya dikatakan masih sangat kurang. Oleh karena persentase pajak

hiburan terhadap PAD Kota Semarang tahun 2015 – 2016 selalu berada di angka

sekitar 1% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan masih sangat

kurang. Rendahnya tingkat kontribusi pajak hiburan tersebut disebabkan karena

pemerintah kurang optimal dalam mengelola dan memanfaatkan objek hiburan agar

dapat dikenakan pajak. Hal ini semakin diperburuk dengan tingkat kesadaran Wajib

Pajak yang masih rendah untuk membayar pajak. Walaupun pajak hiburan bukan

merupakan satu-satunya jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah Kota Semarang

namun perannya masih sangat penting dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu hal

ini dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang, khsususnya BAPENDA

untuk semakin mendorong partisipasi aktif Wajib Pajak
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demi meningkatkan penerimaan pajak hiburan Kota Semarang. Dalam hal ini

terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA misalnya yaitu melakukan

sosialisasi kepada Wajib Pajak Hiburan, melakukan pengawasan dan pemungutan

pajak secara rutin, serta memberikan sanksi tegas kepada penunggak pajak.
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