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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kebijakan Program Sunset Policy merupakan model kebijakan Pemerintah 

Kota Malang yang digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota 

(Perwali) Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi 

Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk 

Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Oleh karena itu, dalam bab ini akan 

mengindetifikasi dimensi ruang dan arah kebijakan Pemerintah Kota Malang 

dalam menjalankan wewenang otonomi daerahnya untuk mengelola pajak 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut merupakan 

upaya Pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan pajak daerah, khusunya Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, kepentingan utama dalam pembahasan sub 

bagian ini pertama, menguraikan konsep implementasi kebijakan dalam 

pelaksanaan Program Sunset Policy di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn (1975) tentang implementasi 

kebijakan. Kedua, menguraikan tentang pelaksanaan Program Sunset Policy di 

Kota Malang yang difokuskan pada salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga adalah menguraikan tentang pelaksanaan 

kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang yang akan dijabarkan mulai dari 

munculnya regulasi pemerintah hingga kebijakan program Sunset Policy ini dapat 

terealisasi. 
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Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan maka perlu 

diuraikan penjelasan beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar 

dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, berikut akan 

dijelaskan beberapa indikator sebagai dasar dalam pembahasan yaitu: 

A. Implementasi Kebijakan 

Sebelum membahas tentang implementasi kebijakan, terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan tentang kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan menurut 

pendapat Chief J. O. Udoji (dikutip oleh Wahab) mengemukakan bahwa: 

“Kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan 

tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu 

yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.33 

Pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Chief J. O. Udoji menjelaskan 

bahwa kebijakan sengaja dibuat untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang terjadi di sekelompok masyarakat. Sementara pengertian 

kebijakan juga diungkapkan oleh Carl Friederich (dalam Winarno) yang 

mengemukakan bahwa: “Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu 

yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan 

yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.34 Pengertian 

kebijakan yang dikemukakan oleh Carl Friederich memandang bahwa kebijakan 

merupakan reaksi yang menimbulkan tindakan untuk mengatasi permasalahan 

yang menghambat dan respon terhadap peluang dari suatu permasalahan atau 
                                                             
33Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara 
34Winarno Budi, 2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Caps hlm. 20-21  
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usulan untuk mencapai tujuan dalam mengatasi permasalahan yang ada di 

masyarakat. 

Konsep kebijakan dengan kebijakan publik merupakan sesuatu yang 

memiliki keterkaitan yang erat dimana dalam pelaksanaannya memiliki tujuan 

untuk memecahkan permasalahan publik melalui strategi yang telah direncanakan 

oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Santoso 

(1993) dalam bukunya Budi Winarno yang mengemukakan bahwa: “Kebijakan 

publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada 

pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk 

mencapai tujuan tersebut”.35 Pengertian tersebut dimaknai bahwa kebijakan 

publik adalah serangkain strategi atau langkah inovatif yang dilakukan oleh 

penentu keputusan publik yang dijalankan dalam bentuk instruksi atau perintah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga terjadi di Kota Malang, 

dimana Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan Program Sunset Policy yang 

merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tunggakan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang yang cukup tinggi. 

Konsep kebijakan publik dengan implementasi kebijakan publik juga 

merupakan hal yang saling berkesinambungan, dimana konsep dari kebijakan 

publik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik harus segera 

diimplementasikan di masyarakat melalui strategi pemyelesaian yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain implementasi kebijakan publik 

merupakan  aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan publik. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Didik Fatkhur Rahman dalam Jurnal 

                                                             
35Op. Cit. Hal 26 
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Administrasi Publik yang mengungkapkan bahwa: “Implementasi kebijakan 

merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu 

kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi 

juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah 

pada pelaksanaan kebijakan  tersebut”.36 Penjelasan ini dapat didefinisikan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan reaksi langsung dari perumusan kebijakan 

yang harus segera dieksekusi di masyarakat, namun dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan ini pastinya menimbulkan konsekuensi atau dampak yang 

terjadi selama pelaksanaan. 

Implementasi kebijakan yang sangat melekat dengan perumusan kebijakan 

namun bukan berarti implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, 

melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan 

itu sendiri. Hal ini seperti yang diungkapan oleh Ripley dan Franklin (dalam 

Winarno) yang mengemukan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah apa yang 

terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan, atau sejenis keluaran yang nyata”.37 Sedangkan pendapat 

lain dari Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno) menyebutkan bahwa: 

“Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan-

kebijakan sebelumnya.”38 

                                                             
36Didik Fatkhur Rahman, Imam Hanafi, Minto Hadi. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Terapadu. FIA. Universitas Brawijaya Malang 
37Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. 
Hlm. 148 
38Winarno, Budi. 2002. Teori da Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 102 
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Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 

tujuan kebijakan, sasaran kebijakan, strategi kebijakan, yang diwujudkan dalam 

aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan sehingga dampak dari impelementasi 

tersebut adalah hasil kegiatan. Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang 

dilalui oleh pelaksana kebijakan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang 

mencakup strategi penyelesaian permasalahan. Dan pada akhirnya implementasi 

kebijakan tersebut membuahkan hasil yang memiliki kemungkinan sesuai atau 

tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan tersebut dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian 

tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. Apabila dikaitkan dengan kebijakan Program Sunset Policy di Kota 

Malang, kebijakan ini merupakan instruksi dari para perumus kebijakan kepada 

pelaksana kebijakan untuk mengatasi permasalahan tentang pengeloaan PBB yang 

bertujuan untuk mencapai beberapa target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Malang. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah penguatan basis data pajak, 

peningkatan kapasitas pajak secara proporsi, stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, 

serta meningkatkan partisipasi pajak yang muaranya tentu berkurangnya angka 

tunggakan PBB di Kota Malang. 

Terdapat banyak model dalam implementasi kebijakan, salah satunya adalah 

model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn 

yang sering disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Dalam 

teorinya tersebut dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan kelanjutan 

dari tahap adopsi kebijakan yakni pelaksanaan kebijakan yang telah melalui 
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proses pemecahan masalah oleh para perumus kebijakan. Dalam hal ini, 

implementasi kebijakan sangat bergantung pada tindakan baik pemerintah 

maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan pada kebijakan sebelumnya. Seperti halnya dengan 

kebijakan Program Sunset Policy yang dilaksanakan di Kota Malang. Kebijakan 

ini merupakan pemecahan atas permasalahan terkait tidak optimalnya penanganan 

penagihan tunggakan PBB masa pajak dari Tahun 1994 hingga Tahun 2012 

kepada Wajib Pajak Kota Malang yang mencapai Rp. 110 Miliar. Pelaksanaan 

kebijakan ini tentunya melibatkan beberapa stakehokders untuk mewujudkan 

keberhasilan kebijakan tersebut dan hal ini merupakan sebagai tindakan nyata atas 

permasalahan yang ada di Kota Malang. 

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstrakasi atau 

performasi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang 

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana 

dan, kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan39. Variabel-variabel 

tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, 

komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana 

(disposisi implementator), serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Berikut 

adalah skema tentang teori implementasi kebijakan berdasarkan model yang 

dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn: 

                                                             
39 Ibid. Wahab Hlm 165-166 
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Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Diolah Penulis 
 
Gambar 2.1 merupakan skema dari model implementasi kebijakan 

berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang menggunakan 6 variabel sebagai 

penentu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Secara rinci variabel-

variabel implementasi kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino) mengemukakan bahwa 

untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan 

standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana 

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut.40 Variabel ini didasarkan pada 

kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja 

kebijakan. Berdasarkan Van Meter dan Van Horn identifikasi indikator 

kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan berguna dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara meneyeluruh. 

Apabila dikaitkan dengan kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang, 

                                                             
40Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 

Komunikasi antar organisasi  Standar dan Sasaran Kebijakan 
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tentunya program ini memiliki standar dan tujuan kebijakan yang dapat 

dijadikan sebagai indikator penentu apakah kebijakan ini berhasil atau tidak 

berhasil. Standar tersebut adalah tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu 

mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari sektor PBB dan 

mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB. Selain itu, 

terlaksananya program ini dilandasi oleh Peraturan Walikota Malang Nomor 

7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas 

Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk 

Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2012 dan sasaran program ini adalah 

Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan PBB masa pajak tahun 1994 

hingga tahun 2012. 

2. Sumber Daya Kebijakan 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya 

kebijakan juga harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi 

implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau 

insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. 

Kurangnya atau terbatasnya dana dalam implementasi kebijakan ini adalah 

merupakan faktor terbesar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. 

Dalam konteks penerapan kebijakan Program Sunset Policy yang 
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merupakan sumber daya kebijakan adalah staf Badan Pelayanan Pajak 

Daerah (BPPD) Kota Malang yang telah ditunjuk sebagai anggota tim 

penyelenggara kebijakan Program Sunset Policy dan anggaran dana yang 

telah disiapkan untuk menunjang segala sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam pelaksanaan program.  

3. Komunikasi Antar Organisasi 

Kebijakan publik agar dapat dilaksanakan dengan efektif harus 

memenuhi standar dan tujuan yang harus dipahami oleh para individu yang 

terlibat sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan 

kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Setelah standar 

dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan 

diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang ingin dicapai dan yang harus 

dilakukan. Apabila tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman 

terhadap standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan 

tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan demikian implementasi 

kebijakan yang efektif ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana 

kebijakan secara akurat dan konsisten.  

Fakor koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi antar pihak-pihak yang 

terlibat maka kesalahanpahaman akan semakin kecil, namun sebaliknya 

apabila koordinasi antar pelaksana kebijakan kurang baik maka akan 

memengaruhi kesalahan di lapangan. Seperti halnya pelaksanaan kebijakan 

Program Sunset Policy Di Kota Malang. Para pembuat kebijakan harus 

mengkomunikasikan pada seluruh pelaksana kebijakan yakni staf BPPD 
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Kota Malang dan stakeholder tentang pelaksanaan kebijakan program ini. 

Dengan demikian, seluruh elemen pelaksana tersebut dapat dapat 

memahami dan mengetahui penjelasan secara jelas tujuan dari kebijakan 

tersebut. 

4. Karakteristik Badan Pelaksana 

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya melihat karakteristik bdan 

pelaksana tidak terlepas dai struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan 

salah satu badan atau bahkan keseluruhan yang menjadi pelaksana 

kebijakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Roskin yang 

menyatakan bahwa: “Dalam birokrasi pemerintahan modern terdapat 4 

fungsi yang salah satunya adalah administrasi yang dimaksudkan bahwa 

fungsi birokrasi yakni untuk mengimplementasikan Undang-Undang”.41 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka struktur birokrasi sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan kebijakan dimana kebijakan tersebut merupakan wujud 

pengimplementasian Undang-Undang. 

Van Meter dan Van Horn juga menentukan beberapa unsur yang 

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Unsur-unsur tersebut diantaranya kompetensi staf atau badan, 

tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan dan proses pelaksana 

kebijakan, sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan dari 

anggota legislatif dan eksekutif), vitalitas suatu organisasi, tingkat 

komunikasi antar pihak pelaksana kebijakan, dan kaitan formal maupun 

informal suatu badan pembuat keputusan atau pelaksana kebijakan. Dalam 

                                                             
41Michael G. Roskin, et al. Political Science: An Introduction, Bab 16 
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konteks pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy  pemerintah yakni 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang selaku implementator 

kebijakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh undang-undang 

yang berkaitan dengan kebijakan Program Sunset Policy. Selain itu, birokrat 

yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan Program Sunset Policy di Kota 

Malang harus dapat mengimplementasikan tujuan kebijakan tersebut 

sebagai wujud dari pemecah masalah-masalah publik. 

5. Sikap Pelaksana 

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino) mengemukakan bahwa : 

“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

publik”.42 Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan yang dilaksanakan bukan 

hasil formulasi yang langsung dari masyarakat yang lebih mengenal dan 

permasalahan yang mereka rasakan. Bahkan yang sering terjadi para 

pengambil keputusan tidak mengetahui sepenuhnya kebutuhan dan 

keinginan dari permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap para pelaksana 

dalam menanggapi kebijakan juga merupakan faktor penting penentu 

keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana bisa jadi gagal dalam 

melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi 

tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya apabila mereka menerima standar dan 

tujuan suatu kebijakan sehingga mereka konsisten dan bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan kebijakan, maka hal ini merupakan potensi besar 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila dikaitkan dengan 

                                                             
42Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta 
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pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang maka seluruh 

pelaksana kebijakan seperti BPPD Kota Malang dan stakeholders lainnya 

harus bertanggungjawab terhadap adanya kebijakan Program Sunset Policy, 

hal ini merupakan wujud penerimaan mereka terhadap kebijakan ini 

sehingga mereka dapat melancarkan keberhasilan implementasi kebijakan 

Program Sunset Policy di Kota Malang.  

6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 

Faktor Kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga menjadi hal penting 

yang harus diperhatikan dalam menilai kinerja implemenatsi kebijakan. Hal 

ini dapat dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 

keberhasilan implementasi kebijakan. Llingkunga sosial, politik, dan 

ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan 

kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif 

juga menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan impelementasi 

kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan Program Sunset Policy di 

Kota Malang akan berjalan kondusif apabila lingkungan eksternal seperti 

lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di Kota Malang berjalan stabil 

sehingga program ini benar-benar terealisasi dan mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar 

organisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, 

politik, dan ekonomi merupakan indikator penentu keberhasilan implementasi 

kebijakan. Selain indikator tersebut, perlu perencanaan yang matang agar 

implementasi kebijakan tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya. Oleh 



36 

karena itu, dalam proses perencanaan kebijakan harus terlebih dahulu 

mengumpulkan data dan fakta di masyarakat untuk ditinjau dan segera diputuskan 

langkah alternatif apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan 

yang ada di masyarakat. sebagaimana yang disampaikan oleh Riyadi dan 

Bratakusumah di dalam bukunya yang mengatakan bahwa: 

“Perencanaan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau 
keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang 
akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian 
kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) 
maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang 
lebih baik”.43 

Proses implementasi kebijakan juga memerlukan pendekatan perencanaan 

yang digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan bagaimana 

proses perencanaan tersebut dilakukan hingga muncul suatu pengambilan 

keputusan pada proses perencanaan. Pendekatan perencanaan yang dimaksud 

adalah perencanaan top down dan perencanaan button up. Perencanaan top down 

merupakan model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada 

bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan 

bawahan hanya sebagai pelaksana keputusan saja. Dalam pengertian lain terkait 

dengan pemerintahan, top down planning atau perencanaan atas adalah 

perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana 

masyarakat hanya sebagi pelaksana saja. Kelamahan dari perencanaan ini adalah 

terlalu mendesak bawahan bekerja sesuai kemauan atasan tanpa memedulikan 

situasi nyata dan waktu perencanaan bisa sangat pendek sehingga proses 

penyampaian informasi kurang maksimal. Selain itu, perencanaan ini hanya 

menimbulkan kepatuhan yang tidak permanen. 

43Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi 

Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
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Perencanaan button up  adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-

sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dimana 

atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian di bidang 

pemerintahan, button up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan 

yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemerintah hanya 

sebagai fasilitator. Dalam perencanaan ini semua pihak diikutsertakan sejak awal 

sehingga setiap keputisan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan 

bersama. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan dan komitmen 

sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan. Namun perencanaan ini juga 

memiliki kelemahan yaitu memerlukann banyak waktu dan tenaga dalam 

melaksanakan implementasi kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

kebijakan program Sunset Policy di Kota Malang menerapkan perencanaan top 

down, dimana penentu kebijakan atau pengambil keputusan sepenuhnya adalah 

pemerintah Kota Malang yang dilaksanakan oleh BPPD Kota Malang. Dalam 

program ini masyarakat atau wajib pajak Kota Malang hanya sebagai objek 

pelaksana yang terpaksa harus mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, 

pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy sangatlah singkat namun dilakukan 

secara bertahap. Hal ini terlihat dari pelaksanannya yang telah melalui dua tahap 

yaitu Sunset Policy Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga 31 

Oktober 2016  dan Sunset Policy Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Januari hingga 16 April 2017. 
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B. Pajak Daerah 

Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang merupakan bentuk nyata 

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan hak otonomi daerahnya. Dalam 

pembahasan di bab sebelumnya, praktik otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

memberikan daerah dalam pengelolaan keuangan daerahya sendiri. Hal ini 

didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai regulasi 

untuk praktik otonomi daerah termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah 

dimana pajak daerah yang merupakan salah satu aset penting di keuangan daerah. 

Pemberian wewenang ini memberikan peluang kepada daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada 

pendapatan yang dimiliki setiap daerah. Dengan aadanya regulasi tersebut, 

Pemerintah Kota Malang pun mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Malang 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas 

Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa 

Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Regulasi ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy 

di Kota Malang untuk mengelola pajak daerah khususnya PBB. 

Sebelum membahas tentang pajak daerah, alangkah baiknya jika kita 

mengetahui terlebih dahulu tentang pajak. Pajak merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Angka 1 Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan 

bahwa:  “Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi 
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atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.44 Selain itu, definisi pajak menurut 

Soemitro (dalam Suandy) mengemukakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat dituunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi pajak daerah adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai public investment”.45 

 
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pajak dapat dianggap sebagai iuran rakyat kepada negara dimana yang 

berhak memungut pajak hanyalah berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan 

pajak pun juga harus berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

satuan pelaksanaannya. Selain itu, dalam pemungutan pajak masyarakat tidak 

diberi timbal balik atau kontraprestasi individual oleh pemerintah. Selanjutnya 

pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pengelolaan pajak memang menjadi tanggung jawab negara, namun dengan 

adanya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada derah 

untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. salah satu aspek 

pemerintahan daerah yang harus diatur secara teliti adalah masalah keuangan 

daerah. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah, serta hasil pajak daerah. 
                                                             
44Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Angka 1 
Nomor 28 Tahun 2007 
45Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat 
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1. Definisi Pajak Daerah 

Pajak daerah sebagai salah satu aset keuangan daerah diharapkan 

menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeatakan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonominya 

yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipu 

beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam 

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis 

pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan wewenang yang 

telah diberikan dari pusat, Pemerintah Kota Malang melalui BPPD Kota 

Malang mengeluarkan kebijakan Program Sunset Policy yang melingkupi 

tentang pengelolaan pajak daerah khususnya PBB. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang 

Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan pajak daerah 

sebagai berikut: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dpat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah”. 46 Hal ini juga sebagiamana yang disampaikan oleh 

salah satu ahli yaitu Mardiasmo (2009) yang mendefinisikan pajak daerah 

                                                             
46Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah 
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sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”.47 Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuaran 

dari masyarakat kepada kas negara yang dibayarkan secara sukarela dimana 

mereka tidak mendapat timbal balik atau kontraprestasi, dan dana yang 

terkumpul dapat digunakan sebagai pembiayaan negara. 

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah antara lain: 

1) Pajak Hotel adalah pajak atas pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. 

2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 

3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan 

sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. 

4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame, 

sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 

                                                             
47 Mardiasmo. 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta 
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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. 

5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan minerak bukan logam dan batuan, baik dari sumber 

alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara. 

7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempta parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang 

dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan Air 

Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 



43 
 

9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Sedangkan ynag dimaksud dengan Burung Walet adalah satwa 

yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchiap haga, 

collocalia maxina, collocalia esculanta, collocalia linchi. 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Bumi adalah 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 

laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pedalaman dan/atau laut. 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.”48 

Penjelasan diatas merupakan penjabaran dari jenis-jenis pajak daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah sangat beragam yakni terdapat 11 jenis 

pajak daerah diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

                                                             
48Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Apabila 

dikaitkan dengan kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang yang 

juga melingkupi pajak daerah maka kebijakan ini khusus menangangi 

permasalahan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang yang 

cukup besar. 

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 

Subjek pajak merupakan pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk 

melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Subjek pajak 

dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan). Sedangkan wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas terdapat 

kesamaan pengertian antara subjek pajak dan wajib pajak. Namun jika lebih 

dijabarkan lagi subjek pajak sangatlah berbeda dengan wajib pajak, 

pengertian subjek pajak dapat dipahami sebagai pihak yang mengeluarkan 

uang untuk dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah pihak yang 

mem[unyai kewajiban untuk menyampaikan laporan perpajakan kepada 

pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya, penjabaran mengenai subjek pajak 

dan wajib pajak dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni sebagai berikut: 
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1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah 

pengusaha hotel. 

2) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah 

pengusaha restoran. 

3) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

4) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib 

pajaknya adalah orang pribadi. 

5) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau 

pengguna tenaga listrik. 

6) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 

7) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang 

pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam 

dan batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam 

atau batuan. 
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8) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib 

pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

9) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau 

badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 

sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

mengusahakan sarang burung walet. 

10) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 

bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

11) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 

atas tanah atau bangunan.49 

 

                                                             
49Ibid 



47 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah juga menjelaskan tentang yang menjadi subjek pajak dan 

wajib pajak pada semua jenis pajak daerah. Apabila dikaitkan dengan 

kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang yang mengkhususkan 

penanganan pada tunggakan PBB, maka subjek pajaknya adalah seseorang 

atau badan yang memiliki hak atas kepemilikan tanah atau bangunan. 

Sementara objek pajaknya adalah seseorang atau badan yang turut serta 

mendapat manfaat dari suatu tanah atau bangunan. 

4. Objek Pajak Daerah 

Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak, dengan kata lain 

objek pajak dapat berwujud sesuatu yang dikenai pajak. Sehingga seseorang 

yang memiliki objek yang dikenai pajak harus segera membayar pajaknya. 

Seperti halnya subjek pajak dan wajib pajak, objek pajak juga bervariasi. 

Berikut adalah penjelasan mengenai objek pajak daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah diantaranya: 

1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran termasuk: 

a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan 

atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan. 

c) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel. 
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2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran 

dengan pembayaran. 

3) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. 

4) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

5) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik di 

wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. 

6) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. 

7) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 

8) Objek Pajak Air Tanah adlah pengambilan dan/atau pemanfaatan 

Air Tanah, dikecualikan dari objek pajak air tanah yaitu: 

a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, 

serta peribadatan. 

b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur 

dengan peraturan daerah. 

9)  Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau 

perusahaan sarang burung walet. 
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10) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanann, dan 

pertambangan. 

11) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.50 

5. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah 

sehingga pengelolaan PBB juga menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini 

juga menjadi pusat perhatian Pemerintah Kota Malang, karena Kota Malang 

sendiri merupakan kota terluas kedua di Jawa Timur sehingga pengelolaan 

wilayah dan bangunan di Kota Malang perlu mendapatkan penanganan yang 

serius. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Program Sunset Policy di 

Kota Malang difokuskan kepada PBB. 

Terdapat beberapa macam pengertian atau definisi mengenai PBB 

yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi 

tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Dalam bukunya, Sri S. 

Valentina mengemukakan bahwa: 

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi 
dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh 
manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu 
pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan 
yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut”.51 
 

                                                             
50Ibid 
51Sri, Valentina dan Aji Suryo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Erly Suandy yang 

mengungkapkan bahwa: “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 

objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang 

membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”.52 Berdasarkan pengertian 

PBB yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa PBB 

adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh seseorang atau badan untuk perkotaan 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan, sehingga besarnya pajak ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu bumi/tanah/ bangunan. 

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak 

Bumi dan Bangunan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pengertian bumi adalah: 

“Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Permukaan bumi meliputi tanah dan permukaan pedalaman (termasuk 
rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik 
Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Secara umum 
yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan 
yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam 
renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, 
taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat”.53 
  
 

                                                             
52Suandy, Erly. 2006. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat 
53Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan menjelaskan bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 

“Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 

digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan 

pajak yang terutang”.54 Berdasarkan pengertian tersebut Dalam 

menentukan klasifikasi bumi / tanah terdapat faktor-faktor yang dijadikan 

sebagai indikator pengklasifikasian bumi ataupun tanah. Terdapat 4 

(empat) faktor yang memengaruhi hal tersebut, antara lain yang pertama 

adalah letaknya, kedua peruntukkan dimana yang dimaksud adalah 

kegunaannya di masyarakat, faktor yang ketiga adalah pemanfaatannya, 

dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan yang ada. Selain itu, dalam 

menentukan klasifikasi bangunan juga memerhatikan beberapa faktor 

yang ada, diantaranya adalah bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan 

kondisi lingkungan dan lain – lain. 

Namun tidak semuanya objek pajak dapat diklasifikasikan sebagai 

objek pajak bumi dan bangunan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam 

Pasal 3 (UU No 12 Tahun 1994) yang menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa objek pajak yang tidak dapat dikenakan pajak bumi dan 

bangunan. Objek pajak tersebut antara lain: 

a. Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum 

yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan; 

                                                             
54Ibid Pasal 2 
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b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan atau yang 

sejenis dengan itu; 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, 

dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; dan atau 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.55 

Selain objek pajak, subjek pajak juga menjadi perhatian pemerintah 

daerah dalam mengelola pajak bumi dan bangunan karena subjek pajaklah 

yang memiliki kewajiban pembayaran pajak terhadap objek pajak yang 

dimilikinya. Berdasarkan Pasal 4 (UU No 12 Tahun 1985) telah dijelaskan 

penjabaran dari subjek pajak bumi dan bangunan, dimana yang termasuk 

subjek pajak antara lain: 

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh 

manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda 

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan 

hak. 

                                                             
55Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 
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b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak. 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib 

pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek 

pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor (a) sebagai wajib 

pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Direktur 

Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak apabila suatu 

subjek pajak belum jelas wajib pajaknya. Subjek pajak yang 

diterapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor (c) dapat 

memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal 

Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak 

dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam nomor (d) 

disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan 

sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam nomor (c) dalam jangka 

waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 

f. Bila keterangan yang diajukan ini tidak disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 

disertai alasan- alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal 

diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor (d) Direktur 

Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan 

yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal 

Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) 
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bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari Wajib Pajak, 

maka ketetapan sebagai Wajib Pajak gugur dengan sendirinya 

dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan Wajib 

Pajak.56 

C. Konsep Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang 

Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang adalah kebijakan tentang  

penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB 

yang belum terbayar dalam rentang waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun 

2012. Dalam sebuah konsep, kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang 

muncul disebabkan oleh adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Kota Malang yang cukup besar. Permasalahan tersebut menjadikan pajak daerah 

yang seharusnya masuk ke aset keuangan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara 

optimal dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan publik.Selain 

itu, kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang juga dilatarbelakangi 

dengan adanya dokumen RPJMD Kota Malang yang mengamanatkan Pemerintah 

Kota Malang untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam manajeman atau 

pengelolaan keuangan daerah, agar nantinya dapat dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan publik di Kota Malang. 

Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang muncul sejak adanya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Selain itu, 

didukung dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD). Setelah munculnya regulasi tersebut pemerintah Kota 

Malang menindaklanjuti dengan adanya Peraturan Walikota (Perwali) Malang 

                                                             
56Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 
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Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas 

Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa 

Pajak Sampai Dengan Tahun 2012. Dengan munculnya berbagai regulasi tersebut 

diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan Program Sunset Policy untuk 

menjaga kestabilan pajak daerah Kota Malang khususnya Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Selain daripada itu regulasi ini adalah wujud pemerintah Kota 

Malang atas perhatiannya dalam mengelola PBB secara keberlanjutan. 

 Pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang melibatkan 

banyak pihak maupun stakeholder didalamnya. BPPD Kota Malang adalah aktor 

yang berperan dalam implementator kebijakan Program Sunset Policy. Hal ini 

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercatum dalam Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

serta Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan. Selain itu dalam program ini 

juga ikut melibatkan pihak swasta yaitu Bank Jatim sebagai penghubung antara 

BPPD dengan para Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini, Bank Jatim berfungsi 

sebagai lokasi pembayaran pajak oleh WP yang kemudian akan ditindaklanjuti 

dan diproses oleh BPPD. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

Program Sunset Policy di Kota Malang harus mampu berkolaborasi antar satu 

sama lain agar terciptanya harmonisasi dalam sebuah implenetasi kebijakan. 

Ruang lingkup pelaksanaan kebijakan Program Sunset Policy di Kota 

Malang adalah secara regional dan spesifik. Maksudnya ialah kebijakan Program 

Sunset Policy ini dilakukan pada wilayah Kota Malang saja dan dikhususkan 

untuk Wajib Pajak yang berprofesi sebagai petani atau yang memiliki lahan 
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pertanian. Untuk proses administrasinya sendiri dapat dilakukan di Kantor Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, dimana para WP hanya membawa formulir 

permohonan penghapusan sanksi administrasi, Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) PBB, dan fotokopi identitas. 

Pelaksanaan Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang dilakukan 

oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti BPPD Kota Malang dan 

Bank Jatim. Dalam hal ini BPPD menerapkan sistem penagihan door to door 

dimana sasaran utama penagihan sistem ini akan disampaikan ke tanah-tanah yang 

selama ini tak bertuan. Oleh karena itu, BPPD Kota Malang membentuk tim untuk 

mendatangi tanah tersebut, dan mereka mencari data pemilik tanah melalui RT, 

RW, dan tetangga. Apabila pemilik tanah tersebut belum diketahui, pihak BPPD 

akan memasang patok tanda penunggak pajak di tanah tersebut. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah bahwa kebijakan 

Program Sunset Policy di Kota Malang merupakan kebijakan yang dalam 

pelaksanaanya harus berpedoman sesuai teori yang disampaikan oleh Van Meter 

Van Horn (1975) dengan menganalisis menggunakan enam variabel yang ada 

yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar 

organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, 

serta sikap pelaksana kebijakan. sumber-sumber, kewenangan dan struktur 

birokrasi. Disamping itu, untuk mendukung hal tersebut diperlukan model tata 

kelola pajak daerah yang strategis dengan mengedepankan prinsip efektifitas 

efisisensi untuk kestabilan aset keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah 

Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan Program Sunset Policy. 

 


