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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Implementasi Kebijakan 

1. Definisi Implementasi Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk mencapai tujuan 

terentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut 

Edward III dalam Shakansky kebijakan publik didefinisikan sebagai apaya yang 

dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya 

dimana memiliki tujuan-tujuan dari suatu program-program sesuai peraturan-

peraturan.
29

 Selain itu, kebijakan publik juga dapat diartikan sebagau tujuan dan 

serangkaian asas tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu tertentu untuk 

merespon suatu kondisi atau keadaan yang bersifat kritis.
30

 Sehingga kebijakan 

publik dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mencapai tujuan tertntu melalui program-program berdasarkan pada suatu aturan dan 

dilaksanakan sebagai respon atas suatu kondisi permasalahan tertentu.  

Dalam suatu kebijakan publik, terdapat proses atau tahapan-tahapan kebijakan. 

Salah satu tahapan tersebut yakni implementasi kebijakan atau pelaksanaan suatu 

kebijakan. Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai tahapan utama 

dalam proses kebijakan publik. Nugroho berpendapat bahwa apabila dilihat secara 

prosentasenya, proses kebijakan terdiri atas rencana atau perumusan adalah 20%, 
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impmementasi 60%, dan sisanya 20% takni tahapan evaluasi.
31

 Dengan demikian 

dapat dikatan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting 

dari keseluruhan proses kebijakan publik.  

Implementasi kebijakan dalam Webster yang dikutip oleh Wahab, secara ringkas 

merumuskan bahwa “to implement (mengimplementasikan) berarti to the provide the 

means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give 

pratical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”.
32

 Apabila 

pandangan tersebut dikuti, maka implemenasi kebijakan dipandang sebagai proses 

melaksanakan keputusan kebijakan. 

Implementasi kebijakan dimaknai oleh sebagian ilmuwan yang bukan sekedar 

berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin 

lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, 

keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Jenkins dalam 

Parsons mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut ini: 

“Implementasi kebijakan merupakan proses perubahan, bagaiaman proses 

perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan dapat dimunculkan. 

Implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu organisasi baik di luar 

dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan bernteraksi antara 

satu dengan yang lainnya. Apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, 

dan apa motovasi yang lainnya sehingga mereka dapat bertindak secara 

berbeda.”
33

  

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa implementasi 

kebijakan sebenarnya merupakan bagian dari proses politik dimana para organisasi 
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atau aktor yang terlibat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 

Impmentasi kebijakan juga terjadi atas dasar motivasi atau kepentingan yang dimiliki 

oleh tiap organisasi atau aktor myang terlibat. Pendapat ini didukung oleh Grindle 

yang menyatakan bahwa tidak;ah salah apabila implementasi kebijakan diartikan 

sebagai suatu aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan yang ada.
34

  

2. Implementasi Kebijakan Edward III 

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat peting dalam tahapan 

kebijakan publik. Implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya memiliki beberapa 

variabel penting sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kebijakan. Edward III menyebutkan bahwa impelementasi kebijakan terdiri atas 

empat variabel yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

biroktrasi dengan rincian sebagai berikut ini: 

Gambar 2.1 Impelemntasi Kebijakan Menurut Edward III 

    Sumber: Subarsono, 2013:91 
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1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu variabel dalam implementasi kebijakan. 

Komunikasi dapat dimaknai sebagau suatu proses penyampaian informasi kebijakan 

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
35

 Ada tiga aspek penting dalam 

komunikasi yakni tranmisi, kejelasan, dan konsistensi.
36

 Transmisi merupakan proses 

disampaiakannya kebijakan yang tidak hanya ditujukan kepada implementator namun 

juga kepada pihak yang menjadi target sasaran kebijakan yang memiliki keterkaitan 

secara langsung dan tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.  

Kejelasan, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait 

hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi 

maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika hal yang 

dimaksud tidak jelas maka akan menghambat pelaksanaan proses implementasi dan 

para pihak tidak akan tahu apa yang harus dipersiapkan agar tujuan kebijakan dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. Konsistensi, jika menginginkan proses 

implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang 

konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para 

pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 
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2. Sumber Daya 

Selain komunikasi, impelemntasi kebijakan juga harus didukung dengan 

aspek sumber daya. Keberadaan sumberdaya yang kurang mamadai dapat memberi 

hambatan terhadap jalannya suatu kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward 

III bahwa jika kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan 

pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan 

secara efektif.
37

 Selain itu, Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat terdiri 

atas sumber daya manusia yang berkaitan dengan kompetensi implementator dan 

sumber daya anggaran yang berkaitan dengan aspek finansial yang mendukung 

kebijakan dan sumber daya fasilitas.
38

  

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (Staf) 

harus cukup dan cakap.
39

 Dengan kata lain bahwa SDM harus memadai secara 

jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Di samping itu, ditekankan 

bukan banyaknya jumlah SDM tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan 

dalam melaksanakan tanggungjawabnya agar tercipta efektifitas. Harus ada ketepatan 

dan kelayakan perkiraan utuk memprediksi antara jumlah staf yang dibutuhkan serta 

keahlian yang dimiliki agar sesuai dengan tugas yang akan ditangani. 
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b. Sumber Daya Anggaran 

Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat 

pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi 

kualitas pelayan yang diberikan kepada masyarakat.  Pernyataan ini ditegaskan oleh 

Edward III, “Keterbatasan anggaran dan oposisi masyarakat membatasi perolehan 

fasilitas yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan membatasi kualitas layanan yang 

dapat diberikan oleh pelaksana kebijakan pada publik”
40

 Maka agar para pelaku 

kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan 

kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Sebab besar kecilnya insentif yang 

diberikan akan mempengaruhi disposisi pelaku kebijakan, insentif dapat berupa 

reward atau punishment. 

c. Sumber Daya Peralatan 

Fasilitas merupakan salah satu penunjang keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan sarana semuanya akan 

memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
41

 

Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam 

melaksanakan tugasnya. Edward III juga menjelaskan, fasilitas menjadi cukup 

berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan sebab mungkin SDM yang 

dimiliki cukup, SDM memahami apa yang harus dilakukannya, punya kewenangan 
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dalam menjalankan tugasnya namun tanpa sarana penunjang seperti gedung, 

peralatan, perlengkapan maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.   

3. Disposisi 

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.
42

 Edward III dalam Widodo menyatakan  

bahwa : 

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh 

mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu 

melakukannya namun juga ditentukan oleh kemauan pelaku kebijakan tadi 

memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang 

diimplementasikan.
43

 

 

Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan 

menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini 

memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang 

kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap 

kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi 

pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada 

maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam suatu proses implementasi 

kebijakan. 

4. Stuktur Birokrasi 

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana 

kebijakan. Menurut Edward III, meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana 
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kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan mereka mempunyai 

keinginan untuk melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi 

pelaksana kebijakan tidak efisien.
44

 Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari 

birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard 

Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. 

SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP 

mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan 

tersebar luas. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks. Pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Semakin jelas SOP maka semakin mudah pula menentukan kebutuhan risorsis, baik 

kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
45

 

Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar 

dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi 

pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Seperti pernyataan 

Edward III dalam Widodo : 

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat 

meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya 

terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, 

semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.”
46

 

 

Berdasarkan penjelsan di atas, dapat dikatakan bahwa sebab konsekuensi 

terburuk dari fragmentasi birokrasi yaitu menghambat koordinasi. Tanggung jawab 
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suatu kebijakan sering tersebar pada beberapa organisasi seringkali terjadi 

desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-

tujuan kebijakan. 

3. Implementasi Program 

Program secara sederhana dapat dimaknai sebagai bagian dari suatu kebijakan. 

Chrles O. Jones dalam Rohman menyebutkan  bahwa program salah satu komponen 

dalam suatu kebijakan.
47

 Apabila suatu kebijakan bersifat lebih umum, maka suatu 

program lebih bersifat teknis. Program hadir untuk menindak lanjuti kebijakan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah.  Sehingga, apabila suatu kebijakan ingin berhasil 

dilaksanakan dengan optimal, maka harus ditindak lanjuti dengan progam-program 

yang mendukung kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Nurhafinah menjelaskan bahwa: 

“Implementasi program adalah serangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri 

atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional 

yang ditempuh guna mewujudkan suatu program menjadi kegiatan, guna 

mencapai sasaran yang ditetapkan.”
48

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipaparkan bahwa implementasi 

program merupakan proses peteknis yang laksanaan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan atau target sasaran yang telah ditentukan di awal oleh pemerintah. 

Pelaksanaan suatau program dapat dilakukan dalam bentuk langkah-langkah strategis 

dan teknis yang bersifat operasional. Hal ini sesuai dengan pendaoat Jones bahwa 

implementasi program terdiri atas tindakan-tindakan yang sistematis dari proses 

pengorganisasian, penafsiran kebijakan, pengarahan sumber daya, dan ketentuan rutin 
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proses pelayanan dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
49

 Dengan demkian 

implementasi program harus dilaksana sesuai dengan proses yang jelas dan sistematis 

tersebut agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. 

B. Electronic Government 

1. Definisi Electronic Government 

Electronic Government merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk 

menyebut adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 

penggunaan teknologi dan informasi. Namun, dalam prekembangannya, electronic 

government atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-goernment memiliki beragam 

definisi. United Nation Development Program mendefinisikan konsep e-government 

secara lebih sederhana yaitu sebagai penerapan teknologi komunikasi dan informasi 

oleh instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan.”
50

 Selain itu, World Bank 

mendefinisikan e-government  sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan 

masyarakat, bisnis, dan keuasaan pemerintah lainnya.
51

 Mengacu pada pendapat di 

atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya e-government merupakan hal baru 

yang dilaksanakan oleh pemerintah, dimana dalam berbagai aspek seperti pelayanan 

publik atau pelaksanaan suatu program kegiatan yang menerapkan penggunaan 

teknologi informasi.  
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Sementara itu, e-government sebagai aplikasi teknologi informasi dan 

komunikasi dalam dan dengan pihak luar diharapkan dapat meningkatkan 

performance pemerintah dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan 

kualitas pemerintahan.
52

 E-Government juga dapat dapat dimaknai sebagai 

eletronisasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan berusaha untuk 

memangkas alur birokrasi untuk akses pelayanan kepada masyarakat dan menangani 

keluhan dari masyarakat. Kedua pendapat tersebut menekankan bahwa e-government 

menekankan adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat. Hal ini karena pelayanan publik yang tanpa menggunakan 

sistem e-gpvernment dianggap tidak memiliki akses yang cepat karena alur birokrasi 

yang terlalu panjang.   

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-government adalah model baru 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik kepada 

masyarakat dengan menerapkan teknologi informasi  berbasis internet. Selain itu, di 

dalam e-government juga tidak hanya menyediakan relasi antara pemerintah dengan 

masyarakat, namun juga menyediakan adanya relasi baru antara pemerintah dengan 

bisnis dan pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya. 

2. Manfaat Electronic Government 

Dalam praktiknya, penggunaan e-government padti memiliki manfaat yang 

besar terhadap kinerja pemerintah. Manfaat-manfaat ini dapat membantu pemerintah 

dalam melaksanaan program atau kegiatan yang untuk mencapai tujuan dari tiap 

lembaga pemerintahan.  Manfaat-manfaat ini teridiri atas beberapa aspek berikut. 
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a. Memperbaiki kualitas pelayanan publim dari pemerintah 

b. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas sebagaimana hal ini 

merupakan prinsip-prinsi good governance. 

c. Mengurangi secara sigifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

d. Memberikan peluan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru  

e. Mencipatkan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan 

tepat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan 

global dan tren yang ada. 

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah.
53

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik e-

government memiliki manfaat yang luas bagi pemerintah. Manfaat tersebut tidak 

hanya dalam konteks penyediaan pelayanan publik. Namun juga dalak konteks 

mewujudkan good governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta 

dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan sumber-sumber anggaran sehingga 

berkontribusi terhdap peningkatan pendapatan dari pemerintah terkait. 

3. Model Electronic Government 

Penyelenggaraan e-government  dilakukan dalam berbagai model atau bentuk. 

Namun yang jelas e-government  dilakukan dengan memanfaatkan sistem 

pemerintahan yang mana terkait dengan aspek infprmation, communication, dan 

technology atau yang biasa disebut ICT. Penyelenggaraan e-government juga 
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dilakukan dalam beberapa model yang meliputi model Govermnet to Citizens, 

Government to Business, dan Government to Government.
54

 Oleh karena itu, untuk 

lebih jelasnya dapat merujuk pada penjelasan berikut ini: 

a. Government to Citizen (G-to-C) 

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu 

dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai potofolio teknologi 

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi 

dengan masyarakat (rakyat). G-to-C merupakan sktor pelayanan yang fokus 

pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi satu 

sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efisien. 

b. Givernment to Business (G-to-B) 

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, semacam perusahaan swasta 

membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh 

pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan 

berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban 

organisasinnya. 

c. Government to Governmrnt (G-to-G) 

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap 

harinya untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan kerjasama antar 

eniti-eniti negara (masyarkat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam 

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-
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prosespolitik, mekanisme hubungan sosial, ekonomi dan budaya, dan lain 

sebgainya. 

d. Government to Employee (G-to-E) 

Aplikasi e-governemnt juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan para pegawai neegri atau karyawan pemerintahan yang bekerja 

di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 

C. Pajak Daerah 

1. Definisi Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah salah satu wujud dari pendapatan asli daerah yang 

diharapkan dapat menjadi alah satu sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) suatu daerah. Bahkan pajak daerah dapat dikatakan sebagai 

salah satu instrumen yang paling banyak dalam pendapatan asli daerah (PAD). Oleh 

karena itu, melalui adanya desentralisasi atau otonomi daerah, tiap daerah akan 

berusaha untuk mengoptimalkan upaya untuk menyerap pajak daerah secara 

maksimal. 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, definisi pajak daerah yakni 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.
55

 Disamping itu, pajak 

daerah juga dapat diartikan sebagai pajak yang ditetapkan melalui oleh daerah 

(melalui Peraturan daerah)untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah 
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daerah.
56

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak daerah tidak 

hanya ditujukan kepada pribadi atau perseorangan. Akan tetapi juga dapat dutujukan 

sebagai kewajiban suatu badan. Pajak daerah juga dapat dipergunakan dalam rangka 

mewujudkan kemakmuran rakyat. 

Terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi acuan dalam pengelolan pajak 

daerah. Hal ini terdiri atas beberapa hal berikut ini: 

a. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bila 

kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat 

yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah 

b. Kemampuan membeyar pajak (ability to pay) 

c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak 

d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat 

e.  Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan 

memuaskan bagi wajib pajak 

f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan 

kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak.
57 

Berdasarkan penjelasam di atas, pelaksanaan pajak daerah harus memiliki 

rinsip kemebermanfaatan bagi tiap masyarakat dan harus ditujukan kepada tiap warga 

negara. Penentuan pajak daeran merupakan ketentuan dari suatu daerah, karena hal 

tersebut adalah hak otonom dari daerah tersebut. Meskipun begitu, penentuan pajak 
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daerah harus disesuaiakan dengan kondisi atau kemampuan masyarakat. 

penyelenggaraan kebijakan pajak daerah juga harus memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. lebih lanjut, pemerintah daerah juga tidak lupa harus 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakay untuk melakukan pembayaran 

pajak daerah, 

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Dalam konteks penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pajak daerah 

pemerintah Kabupaten atau Kota. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis pajak daerah 

pemerintah kabupaten/kota yang mana meliputi beberapa jenis paja daerah berikut 

ini: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pahjak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan 
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k. Bea Perolehan Hak dta Tanah dan Bangunan (BPHTBP.
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat 11 jenis pajak daerah yang secara 

kewenangan telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam 

pelaksanaannya suatu daerah kabupaten atau kota dilarang untuk memungut jenis 

pajak lainnya yang tidak sesuai dengan kewenangan. Selain itu, jenis pajak di atas 

juga dapat tidak dilakukan pemungutan apabila potensi pendapatannya kurang 

memadai. Sehingga dalam konteks pemungutan pajak daeraj di Kota Malang hanya 

terdapat 9 jenis pajak daerah yang dilakukan pemungutan dari sebelas ketentuan dari 

undang-undang di atas. Hanya pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak 

sarang burung walet yang tidak dikenai pajak daerah. 

D. Program Sistem Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) 

Program Sampade merupakan salah satu program dari Pemerintah Kota 

Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah yang memanfaatkan teknologi 

aplikasi android yang mana terdapat beberapa bentuk layanan pajak daerah seperti 

mengetahui informasi objek pajak tagihan, tunggakan, informasi sistem pembayaran 

pengumuman pajak daerah, pelaporan pembayaran, pendaftaran sebagai wajib pajak 

dan informasi terkait pajak serta konsulitas pajak secara real time selama 24 jam. 

Program ini diharapkan mendukung upaya pemerintah Kota Malang untuk 

mempermudah masyarakat wajib pajak dalam pengurusan pajak daerah, sehingga 

dapat membayar pajak tepat pada waktunya. Karena dalam konteks pajak daerah 

pemerintah Kota Malang memiliki Peraturan Daerah No 2 tahun 2015 Tentang 

Perubahan  Atas Peraturan Daerah No 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Oleh 
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karena itu, meskipun dalam kebijakan perda tersebut tidak memuat secara langsung 

mengenai program Sampade, akan  tetapi program Sampade  juga mendukung  

pemerintah Kota Malang dalam  memaksimalkan perolehan Pajak Daerahnya. 

Disamping itu, aplikasi ini memakai sistem operasi android ini Selain itu, 

kehadiran aplikasi ini juga dapat mempermudah wajib pajak karena tidak perlu lagi 

menyampaikan dokumen administrasi perjakan secara fisik atau membayar secara 

manual, karena wajib pajak dapat memanfaatkan teknologi IT dengan menggunakan 

e-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) dan pembayaran melalui auto 

debit.
59

 Dengan beberapa kemudahan tersebut, Sampade diharapkan dapat 

mengakomodir bagi masyarakat wajib pajak agar tetap dapat melaporkan dan 

memenuhi kewajiban nya membayar pajak daerah secara tepat waktu dalam megurus 

pembayaran pajak daerah. 

Selain itu, adanya aplikasi Sampade ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

masyarakat secara maksimal. Karena melalui aplikasi ini, masyarakat tak perlu 

bertatap muka langsung atau bertemu langsung ke kantor BPPD Kota Malang untuk 

membayar berbagai pajak daerah atau hanya sekedar mengetahui beberapa pajak 

yang harus dibayar. Cukup dengan handphonenya, masyarakat bisa mengakses secara 

langsung informasi pajak yang dibutuhkan melalui aplikasi ini, mulai dari 

mengetahui biaya pajak yang harus dibayar, hingga obyek pajak yang menjadi 

tanggungannya. 
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E. Pelayanan Publik 

1. Definisi Pelayanan Publik 

Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi dasar 

kebijakan dalam upaya pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini 

mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
60

. 

Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Bangsa Indonesia 

mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara demi kesejahterannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 

ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik.
61

 Sehingga jelas sekali 

bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan 

masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan 

dalam kaitannya dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan 

yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat 

penting. 

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. 

Berikut ini beberapa pendapat pelayanaan publik oleh beberapa ahli tersebut:  

“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
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publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
62

. 

Pelayanan publik juga secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang 

diberikan oleh pemerintah kepaa warga negaranya baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan 

yang diselenggarakan oleh pihak swasta).”
63

  

 

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik 

merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh 

undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam 

penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara 

pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggaran oleh pihak non 

pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan- akan 

membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik bagi masyarakatnya. 

Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai penyedia pelayanan 

publik. Dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga 

negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan 

pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut 

sebagai sektor publik (public sector), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik 

pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, 

dan seterusnya.
64

 Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan 

demi tujuan agar tidak tejadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus 
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bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia 

pelayanan publik.  

2. Asas-Asas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dalam penerapannya membutuhkan asas-asal sebagai nilai 

penting yang dipatuhi dan harus dilaksanakan. Surjadi
65

 menyebutkan bahwa dalam 

penyediaan pelayanan publik organisasi sektor publik atau pemerintah perlu 

memperhatikan beberapa asas berikut ini: 

a. Empati dengan Customers atau Pelanggan 

Pegawai atau staf yang memberikan pelayanan publik harus dapat berempati 

kepada warga atau masyarakat yang merupakan pengguna jasa pelayanan. 

b. Pembatasan Prosedur. 

Prosedur harus dirancang sesingkat mungkin, sehingga pelayanan bagi 

masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan segera. 

c. Kejelasan Tatacara pelayanan. 

Tatacara pelayanan harus dirancang sesederhana mungkin dan 

dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat penggunan jasa 

pelayanan. 

d. Minimilasi Persyaratan Pelayanan. 

Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan 

sebanyak yang benar-benar diperlukan. 
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e. Kejelasan Kewenangan. 

Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat penggunan jasa pelayanan 

harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan 

distribusi kewenangan. 

f. Transparansi Biaya. 

Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin. Selain itu perlu ada 

transparani mengenai biaya pembayaran kepada pelanggan atau masyarakat. 

g. Kepastian judul dan durasi pelayanan. 

Jadwal dan durasi pelayanan juga haruslah pasti, sehingga masyarakat 

memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah. 

h. Minimalisasi Formulir.  

Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan 

formulir yang kompusit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai 

keperluan). 

i. Maksimalisasi Masa Berlakunya Izin. 

Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka 

masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin. 

j. Kejelasan Hak dan Kewajiban providers maupun customers. 

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi penyedia pelayanan maupun 

bagi masyarakat sebagai pengguna layanan harus dirumuskan secara jelas, dan 

dilengkapi dengan sanksi serta ketentua ganti rugi. 
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k. Efektivitas Penanganan Keluhan.  

Pelayanan yang baik sebisa mungkin harus menghindarkan akan terjadinya keluhan. 

Akan tetapi, jika muncul keluhan, maka harus dirancang mekanisme yang dapat 

memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga 

permasalahan dapat segera diatasi. 

3. Standar Pelayanan Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik harus memiliki 

suatu standar sebagai acuan dan panduan dalam pelayanan. Standar pelayanan publik 

perlu disosialisasikan atau dipublikasikan agar publik atau masyarakat dapat 

mengetahui mengenai proses dan bentuk pelayanan publik yang disediakan. Standar 

pelayanan publik merupakan suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara 

atau penyedia pelayanan publik sehingga dalam pelaksanaannya wajib dipatuhi oleh 

pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Surjadi
66

 standar pelayajan publik, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan. 

Prosedur pelayanan berlaku bagi pemberi dan penerima pelayanan serta 

termasuk proses pengaduan. 

b. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
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c. Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

d. Produk Pelayanan  

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

e. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat dan 

sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan. 

4. Pelayanan Berbasis E-Government 

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus 

mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yakni dengan dilaksanakannya 

pelayanan berbasis e-government.  Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi secara aktif 

dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Selain itu, munculnya pelayanan publik 

berbasis egovernment juga dilatarbelakangi adanya pergesaran konsep pemerintah 

tradisional yang identik dengan paper-based administration yang mulai ditinggalkan 
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menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis e-government.
67

 Dengan 

demikian, pelaksanaan e-government berupaya untuk meminimalisir penggunaan 

berkas dalam proses pelayanan publik, sehingga dapat mempermudah akses 

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. 

Pelayanan publik berbasis e-government dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis yakni publish, interact, dan Transact.
68

 Tiga jenis ini dapat merujuk pada 

penjelasan berikut ini: 

a. Publish 

Jenis pelayanan ini dalam pelaksanaannya merupakan jenis pelayanan 

egovernment yang termudah karena berskala kecil dan tidak memerlukan 

sumberdaya yang besar dan beragam. Hal ini karena dalam pelayanan jenis ini 

hanya terjadi komunikasi satu arah dimana pemerintah mempublikasikan 

segala data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat diakses secara 

langsung oleh masyarakat. 

b. Interact 

Berbeda dengan jenis publik yang lebih menunjukkan sifat pasif dari 

pemerintah. Jenis pelayanan berbasis e-government dalam bentuk interact,  

menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan 

masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menyediakan kanal dimana 

masyarakat dapat menyampaikan saran dan berdiskusi secara langsung 

dengan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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c. Transact 

Jenis transact dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasi egovernment 

menunjukkan adanya perkembangan dari jenis interact, hanya saja 

perkembangannya yakni adanya sebuah transaksi yang berhubungan dengan 

perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Jenis ini dapat dikatakan 

sebagai jenis pelayanan berbasis e-government yang paling canggih. 


