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KABAR REDAKSI

Sebuah progress dan pencapaian, akhirnya jurnal TRANSFORMATM kembali

terbit. Pada edisi kedua ini, kami dari Redaksi mengangkat tema yang cukup relevan dengan

dinamika politik kontemporer masa kini, yakni Kompleksitas Pemerintahan Daerah. Sejak

runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, perbincangan pemerintahan daerah semakin mengemuka.

Hal itu dikarenakan adanya desentralisasi kekuasaan yang terjadi secara besar-besaran dan

tuntutan demokrasitisasi diberbagai ranah pemerintahan. Pemerintahan daerah pada konteks ini

menjadi simbol semakin menguatnya posisi rakyat dan perkembangan demokrasi dalam

dinamika politik Indonesia. Peluncuran edisi kali, diisi oleh sejumlah artikel yang sarat dengan

isu-isu kontermporer pemerintahan daerah. Artikel pertama ditulis oleh Hevi Kurnia Hardini
yang menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU pajak dan

retribusi daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dianggap kurang efektif
dalam menjalankan wewenangnya itu. Artikel selanjutnya ditulis oleh Baskoro Wicaksono dan

Rury Febrina yang menganalisis relasi kepentingan antara lembaga eksekutif dan legislatif
dalam proses penganggaran daerah. Melalui artikel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya

relasi kemitraan dalam fungsi check and balance antara lembaga tinggi negara karena perbedaan

kepentingan politik diantara aktor-aktornya. Artikel lainnya diketengahkan oleh Khairul
Anwar yang lebih fokus pada dinamika politik paska reformasi yang terjadi antara

pemerintahan daerah dengan masyarakat terkait dengan kebijakan perkebunan kelapa sawit di

Riau. Tulisan tersebut menegaskan bahwa kebijakan desentraliasis paska reformasi telah

melahirkan banyak aktor-aktor berkepentingan baru dan semakin beragamnya arena politik yang

diperebutkan di daerah.
Selanjutnya, artikel yang kalah menarik ditulis oleh Auradian Marta, yang mengkaji

pada tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan di Provinsi Riau tahun 2014.

Dalam kesimpulanya, pemerintah daerah dianggap telah gagal mengoptimalkan wewenangnya

khususnya dibidang keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan dengan

baik. Anikel berikutnya ditulis oleh Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih tentang pola manejemen

konflik pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kabupaten

Ponorogo. Upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik tersebut adalah untuk

mengembalikan fungsi awal Alun-Alun dari kawasan perdagangan menjadi kawasan publik.

Pada artikel lainnya yang ditulis oleh M. Lukman Hakim, lebih menyorot praktik-praktik
dominasi yang bekerja melalui produksi visi dan misi pemilihan kepala daerah. Praktik-praktik
ini mempengaruhi paradigma aktor-aktor kebijakan dalam pembangunan daerah terutama dalam

pengelolaan sumber daya alam daerah. Senada dengan artikel lainnya diawal, tulisan Tia
Subekti pada artikel ini fokus pada konflik mengenai pengelolaan sumber daya alam antara

komunitas adat dengan negara. Artikel terakhir ditulis oleh Muhammad Ajul yang menjelaskan

tentang mekanisme penggebirian masyarakat yang dilakukan oleh negara (pemerintah daerah)

dengan berpihak kepada penguasa.

Semua ulasan artikel yang dimuat dalam edisi kedua kali ini setidaknya memberikan

kesimpulan singkat bahwa kajian tentang pemerintahan daerah selalu memiliki daya pikat dan

keunikan bagi setiap orang yang ingin mentelaahnya. Oleh karena itu, pikiran-pikiran para

peneliti, pengamat, ilmuwan dan praktisi politik yang tertuang dalam artikel ini akan menjadi

sumbangsih berharga untuk meramu dan menata kondisi pemerintah daerah saat ini.

Akhir kata, selamat membaca.

t

Tim Redaksi
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Abstract
Implementation of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Local Retribution mandates about
management of PBB-P2 submitted to the local Government at the latest after December 3:.,
2013. However, in reality decentralized management of PBB-P2 by the locai government in theearly stages does not create instant effectiveiess and-it can poteitial crecfie"new problems. Astartff rise of PBB-P2 becoming uncontrollable, exacerb"tia oy the quality of iervices, badinfrastructure and management of human resources, the existing *oirg"*"nt of pBB-p2 in
some areas is not directly proportional to_the arguments of the-effectiviness oyihe theory of
e-conomic andfiscal decentralization. UN-P2 tax revenue ii zoll to total locat tax revenues oJ'
Koa Batu region is 60%, although the acquisition of the first year is still not able to achieve the
set target. As for the effectiveness of the UN implementation-P2 by local government based on
indicators of accessibility classified manual, orr-*oy, with a top-down" setting mechanisms,
associated with indicators of suitability, those are not fully aciieved mainly"organizational
capacity, human resources, facilities and infrastructuie. Similarly, the iidicators of
achievement are still not in accordance with thi set target acquisition based on the quality
indicators, it unclearly explores quality assurance management model of pBB-p2 by local
government.
Keywords: Decentralizotion Economic, Fiscal Decentralization, land and building tax, and
Rural and Urban Management Effectiveness

Implementasi uu No 28 Tahun ,00{b::"::-rg pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mengamanatkan tentang pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling
lambat setelah Tanggal 3l Desemb er 2013. Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi
pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektihtas yang instan
dan dinilai berpotensii menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif pBB-p2 mejadi tidak
terkontrol, diperburuk d-engan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah
yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbandiig lurus dengan
dalil efektifitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskai. Perolehan pajak pBB-p{zOUterhadap
total-penerimaan pajak daerah Koa Batu adalah sebesar 600%, meski perolehan tahun pertama
masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Efektifitas implementsi pBB-p2 oleh daerah
berdasarkan indikator alrsestabilitas teigolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan
top-down, terkait dengan indikator kesesuaiin belum sepenuhnya tercapai terutama kapasitas
organisasi, SDM, sarana dan insfrastruktur. Sama halnyu a"rgun indikator pencapaian masih
belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhlr berdasarkari denga; indikator
Mutu, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan pBB-p2 oleh daerah.
Katu Kunci: Desentralisasi Ekonomi, Desentralisasi rifat, pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Efektifitas pengelolaan

l
l

103



HeviKurniaHardini,EfektifitasDesentralisosiEkonomiPengeloloonPojakBumiDan
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Pendahuluanmenjalankan 
roda kekuasaan dan pemerintahan yang efektif dan efisien'

suatu negara harus mempunyai basis material untuk mendukung semua plogram yang

akan dijalankan. Untuk itulah fungsi d* p.,u,, pajak diadakan dalam suatu negara. Jika

melihat rekaman sejarah yang ada, tidak ada satupun negara baik yang demokratis

mauapun otoriter seialipun tidak menarik pajak dari rakyatnya' Oleh karena itu' negara

melakukanpengaturanyangketatmulaidariperencanaan,penganggarandan
pembelanjaandalambentukregulasi,u,',-.,'*ikatmulaidariUndang.Undangsampai
dengan peraturan pelaksanaan di tingkat paling bawah'

Meskipunbanyaksekalisumber-sumberpendapatannegaratelahdikembangkan
guna peningkatan pemasukan tu, ,r.gu* misalnya maksimalisasi potensi/sumber daya

alamyangberlimpah,penjualansuratberharga,sampaioptimalisasiperusahaan-
perusahaan negara (BUMN), namun demikian kontribusi pajak yang dibayarkan oleh

peroranganmaupunswastamasihsangatlahpentingdanmemilikiprosentaseyang
sangat besar dalam menyumbang p"na;'putu, ,r"guru. Hal ini bisa dilihat dari rincian

sebagai berikut: L.Ringkasu"ry

Berdasarkan data tersebut, penerimuu" auti sektor pajak *TtL^T:T:*"1

oo*rorL.1':?#;;, terhadap pemasukan terhadap pendapatan 
''egara 

vaitu sebesar

7j,g3 o/o.Halini menandakan bahw apajaksangatlah penting dalam proses pelaksanaan

program-program pernbangun ^ 
n"guru *.rklp.rn telah dilakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan negara lain seperti yang telah

disebutkan diatas, akan tetapi dalam ktttyutuu'*ya sektor-sektor selain pajak belum bisa

membawa Legatake arah yang dicita-citakan'

Jikaditinjaudariperspektifekonomi,makapajakbisadisebutsebagaiperalihan
sumber daya dari sektor privat (perorangalvswasta) ke sektor public (dikelola

abel 1.
r;*."t fiiiliun RuPiah) (%) Ket.

UraianNo 100 l+2
1.762,3

1.758,9

1.370,8

38&0 
_--
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I
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I

I t.ztg.gt-

I o+o,o

I cros,s)
| (zst,e)
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l2s7!L
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", "rrf"aanbaam 
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akan berubah yaitu: l) semakin berkuranganya kewenangan individu atau swasta dalam
pengusaan sumber daya baik dalam bentuk barang maupun jasa; dan 2) semakin
meningkatkan pendapatan negara untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bentuk
pelaksanaan program pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Pajak yang berlaku di Indonesia secara umum dibedakan menjadi pajak pusat
(dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak) dan Pajak Daerah (dikelola oleh pemerintah
Provinsi maupun kabupaten/kota). Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1985, ada 6
(enam jenis) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dibawah koordinator Menteri
Keuangan dengan Pelaksana Direktorat Jendaeral Pajak, yaitu: l) pajak penghasilan
(PPh); 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn); 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (ppn
BM); a) Bea Materai; 5) Pajak Bumi dan Bangunan; dan 6) Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Akan tetapi, dikarenakan perubahan yang menjadi tuntutan reformasi dan
tuntutan otonomi daerah yang semakin masif akhirnya dilakukan 3 (tiga) kali revisi atau
perubahan atas UU No 12 Tahun 1985 seperti dijelaskan diatas, yaitu: UU No. 1g
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian direvisi lagi
dengan UU No. 34 Tahun 1997 tentarrg Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997.
Kemudian yang terakhir adalah produk hukum UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan salah satunnya adalah tentang
pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan dari pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah
Tanggal 3 I Desemb er 2013. Dengan demikian per-Tanggal 1 Januari 2014 pengelolaan
(Perencanaan, Penganggaran, Penarikan, Pencatatan, Pengalokasian dan pelaporan)
PBB-P2 dan BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan sepenuhnya kepada
Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Pada keyataannya, pajak pBB-p2
yang kewenangan pengelolaannya sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009 dilimpahkan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki nilai potensi yang bisa dilihat sebagai
berikut:

Tabel2. Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasit pBB-p2 TA.2014

Sumber: Kompas, 20 Agustus 2014
Diamati dari potensi penerimaan pajak PBB-P2 sebesar 14,401triliun (sebesar

0,87yo) dibandinglkan dengan total Rencana Penerimaan Negara TA. 2014 sebesar
1.667.1 triliun rupiah mungkin terlihat kecil, meskipun demikian jika penerimaan
tersebut dialokasikan untuk daerah sepenuhnya tentu saja akan mempercepat proses

l

l

I

I

I

No Uraian Total (Triliun Rupiah)
1 Bagian Daerah Provinsi dan Kab./I(ota 12,921
2. Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan tepaaa

semua Kab./Kota
1,036

a
J. Biaya Pemungutan PBB-P2 bagia, prorinsi da,

Kab./Kota
0,443265

IU', AL 14,401
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pembangunan di Kabupaten dan Kota berdasarkan kebutuhan yang sudah disusun oleh
daerah setempat.

Namun pada kenyataan yang berlangsung di lapangan menyatakan terdapat
beberapa hal yang masih jauh dari realitas ideal seperti yang diamanatkan UU No. 28

Tahun 2009 diatas. Pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan Pajak PBB-P2 yang

diserahkan kepada pemerintah KabupaterVKota masih dijumpai banyak kekurangan

dalam hal pelaksanaan praktisnya. Pelaksanuuur pengumpulan/penarikan paj ak PBB -P2

yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 sampai sekarang yang sudah memasuki semester II
(dua) tahun 2014 mengalami banyak persoalan yang dirasakan, khususnya oleh
masyarakat (wajib pajak) yang membayar pajak yang masih terutang. Secara singkat
perbandingan pengelolaan Pajak PBB-P2 oleh Pusat dan Daerah bisa dirangkum dalam
tabel berikut:

Tabel3. Persoalan yang Muncul dalam Pengelolaan PBB-P2 di Kab./I(ota
Paiak Dikelola Pusat Paiak Dikelola Daerah
Kelebihan Kekuransan Kelebihan Kekuransan
Layanan pembayaran
PBB-P2 atas Obyek
Pajak di Seluruh
Indonesia

Tidak sesuai dengan
semangat desentralisasi
ekonomi

Mengakomodir
semangat desentralisasi
ekonomi

Layanan
Pembayaran
Pajak Hanya
untuk obyek
Pajak Daerah
tertentu (sulit
bagi wajib pajak
yang memiliki
obyek pajak yang
berada di luar
daerahnva)

Pembayaran Tidak
terikat hari kerja danjam
operasional Bank
(Layanan online: ATM,
SMS Banking, Internet
banking dan Teller
seluruh Bank BUMN
secara nasional dan
Kantor Pos)

Tidak sesuai dengan
amanat UU No 28
Tahun 2009

Melaksanakan amanat
UU No. 28 Tahun 2009

Pembayaran
terikat waktu dan
jam kerja
opersional bank
(tidak bisa online)

Menghemat waktu
karena tidak perlu antri

Jika ada keberatan
Waiib Pajak
Memerlukan Rantai
Birokrasi yang panjang
sampai ke Pusat

Jika ada Keberatan dari
wajib pajak, cukup
diselesaikan di Daerah
saja

Harus antri dan
membawa
formulir serta
uang tunai. Jika
pembayaran
dilakukan melalui
transfer dari Bank
yang berbeda
diharuskan
validasi ke Bank
Daerah untuk
lesalisir

SDM dan teknologi
sudah tersedia dan tertata

SDM dan
teknolosi sansat

L
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Sumber: Kompas, 19 Agustus 2014 dan dd"n-bnitaga-imO",
Mengingat bahwa Pajak PBB-P2 merupakan komponen dari pemasukan bagi

Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut maka sudah
seharusnya kebijakan, struktur dan infrastruktur pengelolaan pBB-p2 di Daerah
sesegera mungkin ditingkatkan. Hal ini mengingatkan kepada kita semua semangat awal
dari pelimpahan PBB -P2 ini adalah adalah desentralisasi ekonomi yang tujuannya
pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

oleh karena itu sangat perlu diadakan penelitian tentang efektifitas desentralisasi
ekonomi (khususnya pengelolaan PBB-P2 oleh Daerah) dan bagaimana pemerintah
Daerah melakukan pengelolaan hambatan terhadap penyerapan pBB_p2 guna
optimalisasi pendapatan Daerah yang akan digunakan untuk menunjang program_
program pemerintah daerah.

Tinjauan pustaka
Efektifitas

Terdapat beberapa pengertian efektifitas, menurut Kasim efektifitas adalah
upaya yang dilakukan atau diusahakan untuk mencapai tujuan yang optimal dengan cara

secara profbssional
karena sudah mengelola
Pajak PBB-P2 sejak
lama

Penentuan target yang
tinggi menyebabkan
optimalisasi pendapatan
Negara menjadi
terealisasi

terbatas
(tergantung
pusat) dan belum
professional.
Minimnya
pelatihan bagi
operator PBB-P2
sehingga
memperlambat
proses pelunasan
PBB-P2 oleh
waiib Paiak

Penghitungan NJOP
dirasakan tidak objektif
dan terbuka karena
dikejar target yang
tinggi sehingga
menyebabkan banyak
sekali keberatan pada
wajib pajak, mengingat
PBB-P2 adalah pajak
kebendaan pemilik yang
kenaikannya tidak selalu
berdasarkan harga pasar
yang berlaku saat itu.
Hal ini banyak terjadi
pada obyek yang
diperoleh dari waris dan
hibah, bukan karena jual
beli dan pengalihan hak
karena bisnis.

Penghitungan NJOP yg
menjadi dasar pungutan
Pajak PBB-P2
dirasakan oleh wajib
pajak lebih
meringankan karena
tidak berdasarkan harga
pasar yang sangat
fluktuatif yang
terkadang terjadi
karena spekulasi

Penentuan target
yang terlul rendah
menyebabkan
petugas
pemungut pajak
tidak agresif
dalam melakukan
pemungutan
pajak
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atau strategi yang terbaikl. Sedangkan menurut Mardiasmo efektifitas secara mendasar

berhubungan erat dengan pencapaian tujuan tertentu yang berhasil guna' Efektifitas

merupakan hubungan yang erat arfiara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai'

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional bisa disebut efektif apabila ploses seluruh

kegiatan mencapai t rjuan dan sasaran akhir kebij akan (spending wisely) yang telah

ditentukan2.

Pengertian lain dari efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan mengenai

terjadinya sebuah akibat yang dikehendaki secara sengaja. Pilihan kata "efektif' dalam

perilaku manusia menunjukkan suatu efek yang dikehendaki. Jika itu berkenaan dengan

hasil suatu pekerjaan, efektifitas bisa dikaitkan dengan telah tercapainya tujuan (mutu

dan jumlahny a) yangdikehendaki atau direncanakan3. sedangkan pengertian efektifitas

jika dikaitkan dengan pengelolaan pelayanan publik menurut Surjadi adalah

pemanfaatan dan pengguna:m sumber daya, Salana dan prasarana dalam jumlah yang

telah ditentukan tertentu yang secara sadar sebelumnya guna menghasilkan sejumlah

pekerjaan tepat pada waktunYaa.

Definisi lain disampaikan oleh Pasolong, H pelayanan yang menghasilkan

kepuasaan masyarakat adalah merupakan hasil dari sebuah efektifitas kerjas' Dollery

dan wallis (2001) dalam Yustika6 menambahkan bahwa ada dua indikator penting dari

keberhasilan kinerja pelayanan publik, yaitu efektifitas dan efisiensi yang ditunjukkan

pada gambar kerangka Penilaian Kerja sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Penilaian Kinerja

(sumber: Dollery dan wellis ( 2001:75) dalam Yustika (2008)

Desentralisasi EiJ"XliJr**lasi 
didefinisikan sebagai pembentukan badan vang

terpisah (body separated) dan diatur dengan hukum (undang-undang) dari pemerintah

1 Kasim, M. 1989. Kebiiakan Publik. Yayasan Pancur Siwah' Jakarta'

'Mardiasmo ."Kebijakan Desentralisasi firtot di Era Reformasi:2005-2008" dalam Abimanyu' Anggito

dan Megantara, Andie, 2009. Era Baru Kebiiakun Fiskal: Pemikiran, Konsep tlan Implementasi'

Penerbit Kompas. J akarta.hal. 132.
, Azhar,K. Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial'

Universitas Indonesia, I 993.
; Srrlui. f""g"mbangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama, 2009'
t pas'olong, gl feori idministrqsi Publik.Bandung: Alfabeta, 2007 ._- 

..
6 yustika, Ahmad erurl i"r"rtralisasi Ekonoii di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris'

Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal' 3'
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pusat' yang mana kekuasaan formal untuk menentukan kebjiakan terhadap kepentinganpublik diserhakan kepada pemerintah lokal (daerah)7. Dengan kata lain desentralisasidipergunakan untuk mengurangi kewenangan pusat dan diserahkan ke daerah, dimanatidak semua persoalan bisa'diselesaikan oleh pusat secara langsung. Tujuannya adalahmendekatkan pelayanan masyarakat ke tingkat administrasi yang paling bawah.Parson dalam Hidayat menjelaskan bahwa desentralisasi adalah berbagi(sharing) kekuasaan di sebuah negara antarakelompok pemegang kekuasaan di pusatpemerintahan (nasional) dengan kelompok yang lebih kecil, di mana kelompok itumemiliki otoritas dalam mengatur bidang tertentu dalam lingkup teritorial tertentu puladalam sebuah Negaras. Sedangkan Mawhood secara tegas menyatakan desentralisasiadalah sebuah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerahe.

Secara lebih khusus, menurut Litvack (lggg) desentralisasi fiskal (ekonomi)merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mencari dan menggalisumber-sumber pendapatan, hak menerima transfer dari pemerintahan pusat, danmenentukan daftar belanja rutin maupun investasi di daerah tersebut yang bertujuanuntuk mewujudkan kesejahteraan rakyatl,. Sedangkan menurut Murdiasmo menjelaskanbahwa desentralisasi fiskal memiliki rurrgsi untuk mewujudkan pelaksanaan

ffffiHliisi 
politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang

Dalam tataran konseptual, desentralisasi fiskal bisa juga didefinisikan sebagaiproses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerahguna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkanr2. Didalamprakteknya, konsep desentralisasi fiskal yang selamu ini t"uit dikenal dengan moneyfollow function memberikan kondisi tertentu, yaitu pemberian kewenangan dan tugaskepada pemegang kekuasaan daerah (expenditure^assignment) akan diikuti denganpembagian kepada daerah dalam hal kewenangan p"rr-"ri*u* pendanaan (revenueassignment). Dengan kata lain, konsekuensi urgg** sangat diperlukan olehpemerintah daerah untuk melaksanakan kewenang* yur,g sudah dilimpahkan daripemerintah pusat' Kenyataan seperti ini berarti sangat membutuhkan kepastian hukumkhususnya untuk pemerintah daerah, daram hal pembi ayaan pembangunan dapatdibiayai dari sumber-sumber penerimaan termasuk pajak dan retribusi di dalamnyar3.

' rbid.
8 r,. ,

1:#lll;f'-Tij;l:,'^Y;:*[#:;: i:"":::'::!::.:!:,:: ryyctive on rhe puzzte orContemporary
','!,'::::::,*r:rTat,autoyywpori"y.iakiiu[*#ffJ;,;:;{;
mtm;l:*::i:ga:;;;;';;,,";;;;tr!:;;;;:;:'iffi ",,",ceorrropicatArricachicester:Jhon Wiley & Sons, 19g7.

i I I;:::", :f.^, "1,, I " ", 11, i r i, o,jo 
? :washington D c : world B ank., I e eellyf 6",1r,"y;;ii"r,,,ii;;;,;?;;.;;:;;,;ffi ;i;r 2 

Khus aini, rrt, o i o 
" 

o *-i 
" i ) i t ii " - 

r) r 
"t 
irffii: ;,T;:i ;' :: "Unibraw,2006

13 
Rahmawati. F. dalam yustika,200g
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Dari berbagai jenis pajak yang dibebankan pada masyarakat, PBB-P2

merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai pemasukan

Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Posisi Strategis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan terletak

pada objekpajak yang meliputi seluruh bentang Bumi dan Bangunan yang berada di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lazim disingkat dengan PBB-P2

merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Dijelaskan kemudian

dalam Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Point 37 UU N0. 28 Tahun 2009 disebut Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (untuk PBB-P2 yg dikelola pemerintah

daerah). Sedangkan untuk PBB-P2 Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan tetap

dikelola oleh pemerintah pusat.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Kab./Kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman

dan/atau laut (UU No. 28 Tahun 2009).

Untuk subjek pajak dari PBB-P2 adalah orang atau badan yang secara nyata dan

sah memiliki suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi danlatau

memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangu.,.anto dan tidak tetmasuk

didalamnya kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan. Sedangkan sesuai yang tercantum pada Pasal'77 Ayat (1) yang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atat Bangunan yang dimiliki,

dikuasai, danJataudimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Disebutkan pula dalam PasalTT Ayat2 UU No. 28 Tahun 2009 yang termasuk

dalam pengertian bangunan yang terkena pajak, antara lain: jalan lingkungan (dalam

satu kompleks); jalan tol; kolam renang; pagat mewah; tempat olah raga; galangan

kapal/dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa

minyak; dan menara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak

yang bersifat kebendaan, ymg berarti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan

objek pajak yaitu bumiltanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang

membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajakls.

Dasar Hukum Pengelolaan PBB-P2 oleh Daerah

Dasar hukum untuk melakukan pengelolaan (pemungutan) PBB-P2 antaralain:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Te*ang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

ra Yani, A. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali

Pers,2009 hal.16.

" Ditien Pajak,2012.
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3- undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang undang-undang No. 1g rahun
1997.

Dalam pengelolaan PBB-P2 khususnya dalam hal pemungutan pajak ini seperti
yang diamanatkan oleh Undang-undang diatas dilakukan oleh pernerintah pusat
(operator pelaksana dilakukan oleh Ditjen Pajak) dan dalam pelaksanaannya bekerja
sama dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar ada
keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Pemerintah pusat bertindak sebagai
pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB-P2 atas kemauannya sendiri.

Namun nampaknya ketiga UU diatas belum bisa mengakomodir tekanan
Reformasi dan tuntutan desentralisasi ekonomi yang semakin luas oleh daerah-daerah di
seluruh Indonesia, dimana tantangan pembiayaan pembangunan di daerah juga semakin
meningkat seiring dengan desentralisasi kewenangan politik dan administrasi. Oleh
karena itu perlu adanya pengaturan atau pembagian terhadap hasil pBB -p2 yang
dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dari munculnya Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah, khususnya pembagian PBB-P2 dan BPHTB antara pusat dan daerah
sebagai berikut :

Tabel 4. Persentase Dana Bagi Hasit PBB-P2 dan BPHTB menurut UU No.33 Tahun

Kemudian secara lebih tegas untuk mendukung kebijakan otonomi Daerah,
dimana dengan konsekuensi logisnya adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan
pembangunan di daerah maka peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Metodologi

1

I

I
!

Jenis Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil
dari Penerimaan
PBB-P2

- 9o/o alokasi biaya pungutan
- Disetor ke Kas Daerah
- l0% dari Penerimaan pemerintah
dibagikan kepada Kab./Kota
seluruh Indonesia:
a. 6,5Yo dibagi merata untuk
daerah Kab./Kota;
b. 3,5Yo dibagi sebagai insentif
untuk daerah Kab./Kota yang
realisasi tahun sebelumnya
mencapai bahkan melampaui

imaan sektor tertentu

Dana Bagi Hasil
Penerimaan
BPHTB

20% total penerimaan pusat
dibagikan untuk Kab./Kota
seluruh Indonesia dengan
perbandingan sama dan disetor ke
Kas Daerah

Sumber: Kaho,2012
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pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian

Kualitatif, dengan tipe/jenis Penelitian Deskriptif untuk menelusuri permasalahan yang

akan diselidiki dengan cara menggambarkan efektifitas desentralisasi ekonomi

pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) perdesaan dan perkotaan (p2) oleh

pemerintah daerah kota batu.

Teknik pengumpulan data primer digunakan dengan cara observasi secara

Iangsung, wawancara terstruktur para aktor yakni pemerintah selaku pembuat regulasi

dalam hal ini yang langsung bersinggungan dengan pengelolaan pajak bumi dan

bangunan (PBB-P2) perdesaan dan perkotaan (p2) yaitu: (a) Dispenda Pemerintah Kota

Batu, (b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu, para ahli

yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan

wajib pajak di Kota Batu. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan purposive

sampling. Adapun teknik pengumpulan data sekunder biasanya didapatkan dafi,

dokumen resmi, jurnal, artikel, makalah, dokumen pribadi, buku, majalah dan data dari

situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian..

Lokasi Penelitian adalah Kota Batu dengan pertimbangart pertama, dikarenakan

eksistensi sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah

masih relatif baru jika dibanding dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang dengan

demikian akan terdapat banyak fenomena atau gejala sosial yang dapat dieksplorasi.

Kedua, sebagai kota wisata objek PBB-P2 di kota Batu dinilai memiliki nilai ekonomis

yang laju kenaikannya relatif cepat. Sehingga fakta sosial terkait pengelolaan efektifitas

pelayanan di Kota Batu menjadi menarik untuk diteliti. Proses Analisa data kualitatif

dipergunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batu

Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 28

Tahun Z0O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melimpahkan

kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat diberikan sepenuhnya kepada

pemerintah Daerah. Pelimpahan ini di dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh

peraturan di tingkat daerah sebagai dasar hukum dan panduan pemungutan PBB-P2 dari

masyarakat selaku pemilik Obyek Pajak. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 juga

mengamanatkan batas waktu pelimpahan pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah

dilaksanakan selambat-lambatnya pada 201 4.

pemerintah Kota Batu merespon kebijakan pemerintah pusat tentang

pengelolaan PBB-P2 yang tertuang dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tersebut

diatas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No l1 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Dan Peraturan Walikota No 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara

pemungutan PBB-P2. Jadi secara efektif pengeloaan PBB-P2 di Kota Batu, secara

umum baru terlaksana pada tahun 2014. Oleh karena itu, target penerimaan PBB-P2 di

Kota Batu secara khusus tercantum dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Tabel6. Perbandingan Persentase Potensi Tiap Jenis Pajak di Kota Batu
No Jenis Pajak Tahun 2013 "/" Dari Total Tahun 2014 ohDan Total
I Pajak Hotel 87 0.06 89 0.06

2 Pajak Restoran 91 0.06 155 0.1I
J Pajak Hiburan 34 0.02 38 0.03

4 Pajak Reklame 1,389 0.98 1,416 0.99

5 Pajak Parkir r6 0.01 18 0.01

6

Pajak

Penerangan

Jalan 43,308 30.47 43,308 30.37

7 Pajak ABT 153 0.11 1s3 0.11

8 Pajak BPHTB 1,232 0.87 7,294 0.91

\
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Daerah (APBD) Kota Batu pada realisasi tahun 2014. Sedangkan penerimaan PBB-P2
sebelum tahun 2014 oleh pemerintah pusat, masih tercantum sebagai Pendapatan

Daerah yang berasal dari Dana perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pendapatan Daerah Kota Batu yang berasal dari PBB-P2 sebelum Tahun Anggaran
2014 masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transfer pemerintah pusat

kepada pemerintah Kota Batu yang berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Sehingga di dalam penelitian ini data potensi PBB-P2 yang langsung dikelola oleh
pemerintah Kota Batu secara efektif baru diketahui melalui APBD Tahun Anggaran
2014.

Tabel 5. Persentase Penerimaan PBB-P2Kota Batu terhadap Hasil Pajak Daerah
Tahun 2014

NO JENIS JUMLAH
I Total Hasil Pajak Daerah 50,000,000,000

2 Total Target Penerimaan PBB-P2 9,400,000,000

% t9
Sumber: Buku APBD Perubahan Kota Batu Tahun 2014

Dari Tabel 5 diatas diketahui bahwa Total target penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Batu sebesar Rp. 9.400.000.000,- (Sembilan

milyar empat ratus juta rupiah). Jika target ini tercapai maka sumbangan PBB-P2
terhadap total perolehan Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Batu adalah

sebesar 1902. Persentase ini cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang berasal dari PBB-P2 memberikan sumbangan dalam
pembiayaan pembangunan di Kota Batu. Sehingga, dari total 24 desalkelurahan yang
ada, pemerintah Kota Batu mengoptimalkan perolehan PBB-P2 sesuai target melalui
pengelolaan yang melibatkan seluruh struktur pemerintahan dari Kecamatan sampai
tingkat Desa/Kelurahan bahkan RW dan RT.

Dari data yang ada diketahui potensi obyek pajak PBB-P2 di wilayah Kota Batu
adalah sebagai berikut :
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Sumber : Data data diolah,2015

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa potensi jenis Pajak PBB-P2 pada tahuh 2013

dan 2014 di wilayah Kota Batu berdasarkan obyek pajak memiliki persentase yang

paling tinggi dibandingkan dengan jenis Pajak lainnya (diatas 60%)' Hal ini disebabkan

oleh jenis Pajak PBB-P2 secara mayoritas obyek Pajaknya melekat pada jumlah

penduduk di wilayah Kota Batu. Berikut tabel SPPT dan besaran perlohen Pajak PBB-

P2 Tahun 2014 di3 (tiga) Kecamatan Wilayah Administratif Kota Batu:

Tabel 7. Penetapan dan Realisasi SPPT PryI l!!-PlJahun 2014

No Kecamatan Penetapan Relisasi

SPPT JUMLAH (RP) SPPT SISA

1 Batu 36,872 8,204,068,699 23,229 5,992,018,369

2 Junrejo 24,721 2,118,498,752 24,661 1,241,886,011

a
-) Bumiaji 34,763 2,688,060,932 21,564 1,737,514,767

Total 96,356 13,010,628,383 69,454 8,971,419,141

Sumber : Data diolah, 2015

Dari Tabel diatas diketahui bahwa jumlah SPPT yang merupakan dasar bagi

aparatpemerintah untuk melakukan pemungutan pajak pada obyek PBB-P2 di seluruh

wilayah administrasi Kota Batu tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 96'356 SPPT

dengan nilai Rp. 13.010.628.383,- (Tiga belas milyar sepuluh juta enam ratus dua puluh

delapan tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Angka Penetapan ini sebenarnya sudah

jauh melampaui target yang telah dicantumkan dalam APBD Kota Batu' Namun jika

dibandingkan dengan angka realisasi yang ada jumlah SPPT PBB-P2 yang lunas

dibayarkan oleh Wajib Pajak hanya sebesar 69'454 dengan total nilai Rp'

8.971.419.141,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus

Sembilan Beras seratus Empat puluh Satu Rupiah). Angka realisasi ini memiliki selisih

Rp. 4.039.2 09.242,- (Empat Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Dua

Ratus Empat Puluh Dua) dari nilai penetapan pada Tahun Anggaran 2014, namun jika

dibandingkan dengan target yang tercantum di dalam APBD (Tabel 7) realisasi SPPT

PBB-P2 hanya memiliki selisih Rp. 428.580.859,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan

Juta Lima Ratus Delapan Pulu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)'

Fakta realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah Kota Batu memberikan gambaran

bahwa target penerimaan PBB-P2 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan

melalui SPPT dan Target yang dicantumkan dalam APBD Kota Batu Tahun Anggaran

2014. Hal ini memerlukan evaluasi dan analisa terhadap pengelolaan Pajak PBB-P2

Kota Batu secara menyeluruh, mengingat penerimaan pajak PBB-P2 Kota Batu

memiliki potensi yang cukup signifikan baik secara jumlah obyek pajak dan jumlah

nilai perolehan yang mencapai 20oh darijumlah pajak daerah secara keseluruhan' Hal

ini masih memberikan peluang untuk melakukan optimalisasi terhadap perolehan Pajak

PBB-P2, mengingat Tahun Anggaran 2014 adalahtahun pertama terhadap implementasi
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kebijakan pengelolaan Pajak PBB-P2 di Kota Batu oleh pemerintah Daerah tanpa
melibatkan pemerintah pusat.

Efektifitas desentralisasi ekonomi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (pBB-
P2) Perdesaan Dan Perkotaan (p2) oreh pemerintah Daerah Kota Batu.

Pemerintah daerah seluruh Indonesia sudah harus mengelola pengalihan pBB-
P2, termasuk Pemerintah Kota Bate per Januari 2014, akan tetapi berdasarkan
penjadwalan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, tahap pengalihan
pengelolaan sudah terjadwal pada tahun 2013. Memiliki pengalaman pertama mengelola
PBB-P2 menjadi bagian dari sumber baru pendapatan asli daerah yang strategis,
sebagaimana skematisasi perolehan pajak PBB-P2 pasca pengalihan sebagai berikut:

Gambar 2. Perbandingan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan

#IffiBrSFffi
S&{}& :r*€#
& {*&$*#im*iif
t{* r3era&s:# S{}*d,.

[F&iffig
..b
&$* :!.,Ei+.a ;

Slr,a:srd.t:r]t,si{

Sumber: www.paj ak. go.id

Sebagaimana telah ditunjukkan pada gambar 2 bahwa pBB-p2 saat ini sudah
merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga tercapainya efektifitas
pengelolaan PBB-P2 oleh daerah disesuaikan dengan langkah-langkah sebagaimana
telah ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat sebagai berikut:

l. sarana danprasarana,
2. struktur organisasi dattatakerja,
3. sumber daya manusia,
4. Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah, dan SOp,
5' kerja sama dengan pihak terkait, antaralain, Kantor Pelayanan pajak, perbankan,

Kantor Pertanahan, dan Notaris/pejabat pembuat Akta Tanah, dan
6. pembukaan rekening penerimaan pBB-p2 pada bank yang sehat.
Oleh karena itu, hal mendasar utama guna memastikan pelaksanaan pengelolaan

PBB-P2 di daerah terlaksana dengan baik, maka Pemerintah Kota Batu telah
menyiapkan paket kebijakan sebagai dasar pengelolaan PBB-P2 sebagai berikut yaitu,
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Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tetang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan WalikotaNomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adapun terkait kelengkapan peraturan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 oleh

daerah, hingga penelitian ini diturunkan, jika merujuk pada gambar 3, SOP pengelolaan

PBB-P2 masih diterjemahkan sebagai kedua perangkat peraturan daerah yang telah

disebutkan sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2

S**le$fsaii Pe,r, * aar?

Wffiffiffi
:,..:= L,-::: ::='

. ll r :.::::::: I .:!t:t.. .....:.: : .

" ,$a?Ertu
Pr,asa a*x

= s,ilft$ '
Bigen:isnsI

i; . ",,:;::i:,nt!;;i.:i::::::...!t

Sumber: www.pajak. go.id

Terkait dengan kerjasama (lihat lajur 2 pada gambar 3), Pemerintah Kota Batu

dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD pelaksanaan PPB ini juga telah

menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yaitu KPP Pratama Batu yang masih

berperan dalam membimbing pelaksanaan PBB-P2 oleh daerah, pihak perbankan dalam

hal ini adalah bank Jatim, Kantor Pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

untuk verifikasi legalitas objek pajak.

Berikutnya tentang sarana prasarana, SDM dan Organisasi (lihat lajv 2 dan 4

pada gambar 3) bahwa Formulir pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

sebagaimana mengikuti ketentuan yang telah ada, basis data PBB-P2 jugamenggunakan

data yang diberikan oleh KPP Pratama Batu, hanya saja untuk gedung dan peralatan

komputer masih menjadi satu bagian dengan Dinas Pendapatan Kota Batu. Adapun

untuk SDM dan organisasi pada pelaksanaannya memang masih pada tataran

menyesuaikan dengan organisasi yang sudah ada, terkait masalah SDM masih terbilang

sangat minim, untuk pegawai tenaga lapang juga sangat terbatas begitu pula dengan

SDM yang mengikuti Pelatihan kedepan perlu untuk ditambahkan lagi. Terdapat

beberapa perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB-P2

sebagaimana berikut:
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model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. Hingga penelitian ini
diturunkan, belum diperolehnya keterangan keberadaan SOP yang seharusnya

merupakan dasar teknis pencapaian efektifitas kinerja dan penjaminan mutu sebagai

bentuk evaluasi pelaksanaan pengelolaan.

Pengelolaan hambatan efektifitas penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-

P2) Perdesaan Dan Perkotaan (P2).

Terdapat beberapa pengelolaan hambatan pelaksanaan PBB-P2 oleh daerah.

Pada satu sisi pemerintah kota Batu merupakan salah satu kota yang memiliki
pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, ditengah industri agrowisata yang menjadi

centre of attention baik oleh para wisatawan ataupun para investor dan pengembang.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, pemerintah kota batu menetapkan besaran PBB-P2
pada level terrendah yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 0-1 oZ. Seharusnya

dengan kebijakan tersebut pemerintah kota batu bisa mengambil langkah ekplorasi,

intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan sehingga

meningkatkan target realisasi yang telah ditetapkan. Akan tetapi tujuan tersebut

terkendala dengan beberapa hambatan berikut:
Peftama, image masyarakat yang belum memahami manfaat pajak, sehingga

cenderung mengabaikan dan bahkan menghindari pembayaran pajak, hal ini dikelola
dengan melakukan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat dan memberikan

penjelasan bahwa perhitungan pajak PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh pemerintah

telah memiliki dasar hukum, demokratis,tidak membebani masyarakat. Kemudian juga

melibatkan struktur kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk ekplorasi, intensifikasi
dan ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan

Kedua, keterbatasan aksestabiltas pengelolaan PBB-P2 yang masih dominan
bersifat manual, satu arah, dengan mekanisme non interaktif, saat ini sedang dilakukan
pengusahaan untuk menciptakan sarana komunikasi interaktif dalam bentuk prasarana

berupa web, adapun untuk SDM pengelola terdapat beberapa prosedur tahapan

pembekalan pelatihan penguatan kapasitas dan kinerja. Ketiga, kesesuaian, terkait
dengan minimnya jumlah SDM untuk mendukung terlaksananya pengelolaan PBB-P2
secara baik. Hal ini dikelola dengan cara meningkatkan target perolehan PBB-P2,
supaya kedepan dapat diusulkan penambahan SDM guna menambah kekuatan belanja
pegawai oleh APBD.

Ketiga kendala pencapaian yang masih belum sesuai dengan target perolehan

dalam hal ini dikelola dengan cara membangun kerjasama dengan lembaga lain yang

memungkinkan proses pemungutan memudahkan masyarakat.Terakhir, hambatan pada

Mutu oleh pemerintah kota batu dikelola dengan mengikuti rangkaian evaluasi yang

telah ada selama ini baik evaluasi oleh inspektorat ataupun DPRD, sembari menyiapkan

perangkat pengendalian mutu.

Kesimpulan
Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah mengamanatkan salah satunnya adalah tentang pengelolaan PBB-P2 dan
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BPHTB Perdesaan dan Perkotaan diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia paling lambat setelah Tanggal 3l Desember

2013. Alasan mendasar tersebut hadir dikarenakan, jika PBB-P2 masih dalam skema

pengelolaan pusat dengan operator pengumpulan pajak pemerintah daerah, dan

kemudian akan dikembalikan lagi kapada pemerintah daerah di seluruh Indonesia

dengan prosentase yang sama dianggap tidak efektif, maka pengelolaan PBB-P2 dengan

skema diserahkan kepada daerah dinilai sebagai langkah efektif dalam pengelolaan

PBB-P2 dan penguatan desentrasisai ekonomi dan fiskal.

Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah

pada tahap awal belum menciptakan efektifitas yang instan dan dinilai berpotensii

menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB-P2 menjadi tidak terkontrol,

dengan tingkat disparitas yang tinggi antar daerah, disusul kemudian berujung pada

semakin memberatkan wajib pajak. Hal ini semakin diperburuk dengan kualitas

pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena

yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan capaian efektifitas ekonomi

dan fiskal.
Hasil penelitian ini adalah sumbangsih pajak daerah terhadap total pendapatan

daerah adalah sebesar 20o , kemudian perolehan pajak PBB-P2 terhadap total

penerimaan pajak daerah adalah sebesar 60%o. Adapun perolehan tahun pertama masih

belum bisa mencapai target yang ditetapkan oleh APBD dan Dispenda. Meskipun

demikian perolehan PBB-P2 adalah potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat

strategis. Adapun efektifitas implementsi PBB-P2 oleh daerah berdasarkan indikator

al<sestabilifas tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan top-down,

terkait dengan indikator kesesuaian, belum sepenuhnya tercapai terutama kesesuaian

organisasi dan SDM, sarana dan insfrastruktur. Berikutnya dengan indikatorpencapaian

masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan

dengan indikator Mutu, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan

PBB-P2 oleh daerah.

Terdapat beberapa pengelolaan hambatan utama pelaksanaan PBB-P2 oleh

daerah yaitu, potensi strategis PBB-P2 ditengah maraknya industri wisata, dihadapkan

dengan rendahnya ketentuan prosentase tariff PBB-P2 yakni 0,1'h yang merupakan

batas bawah dari yang ditetapkan pemerintah, hambatan ini diantisipasi dengan

melakukan update penggalian data potensi pajak yang diyakini sangat progressif

pertahunnya. Hal ini dilakukan guna menutupi celah ketidaktercapaian target dengan

realisasi penerimaan PBB-P2.

Saran
Berikut adalah beberapa saran yang telah diformulasikan berdasarkan dengan

temuan dilapangan pertama, Melakukan sosialisasi manfaat pajak kepada masyarakat

dan memberikan penjelasan bahwa perhitungan pajak PBB-P2 dengan melibatkan

struktur kecamatan, kelurahan, RW dan RT untuk ekplorasi, intensifikasi dan

ekstensifikasi potensi pajak bumi dan bangunan. Kedua, Menyiapkan komunikasi

interaktif pada sarana prasarana berupa web, dan SDM pengelola dibekali pelatihan
sl

m
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secara berkelanjutan. Ketiga, Meningkatkan target perolehan PBB-P2 supaya kedepan

dapat diusulkan penambahan SDM guna menambah kekuatan belanja pegawai oleh

APBD. Keempat, Membentuk SOP untuk menyiapkan peangkat penjaminan mutu oleh

guna pewujudan efektifitas pengelolaan PBB-P2 oleh daerah.
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