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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan serta

pembangunan nasional menganut asas desentralisasi dengan memberikan

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan otonomi

daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur

serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan

menyempurnakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (UU PDRD). Berdasarkan UU PDRD tersebut maka

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak

yang merupakan sumber penerimaan negara yang utama, disamping

dengan adanya penerimaan negara yang lain. Sesuai dengan pasal 6 dan 9

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994

pasal 2 dan 3 diartikan sebagai pajak negara yang sebagian besar

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk

penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan

daerah.  Pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang lama yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pemerintah daerah akan

menerima penerimaan PBB sebesar 90% yang akan dibagi kepada

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dijelaskan pula pada
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Peraturan Kementeriaan Keuangan Nomor 90 tahun 2008 pasal 2 ayat 2.

Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90%

(sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian:

a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang

bersangkutan;

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk

kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan harta berharga mempunyai

nilai investasi tinggi maka negara mengatur segenap hukum atas tanah dan

bangunan tersebut kedalam peraturan perundangan yang kewenangannya

diberikan kepada pemerintah. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 15

September 2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa PBB-P2 dan

BPHTB telah menjadi pajak daerah dan akan di pungut oleh pemerintah

daerah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010,

menjadikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana Pajak Bumi dan

Bangunan masih dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai

fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.

Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi

terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi

daerah. Sebagai salah satu pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan pajak pusat karena objeknya didaerah, maka daerah mendapat

bagian yang besar. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan

Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu

penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan

pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan
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pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan

penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerisasi,

peningkatan mutu para pegawainya dan penggunaan sistem pemungutan

pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya sistem perpajakan nasional menganut Sistem Self

Assesment, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Namun mengingat besarnya jumlah obyek pajak dan beragamnya tingkat

pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama di pedesaan maka

belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk

mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya dengan baik. Oleh karena

itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan

terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Terhitung hingga akhir tahun 2013, pengalihan PBB-P2 telah

dilakukan di 123 kabupaten/kota dari total 492 kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Salah satu kota yang telah melakukan pengalihan PBB-P2

adalah Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal telah menyatakan

kesiapannya untuk melakukan pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2012. Di

tahun 2013 Kabupaten Kendal melakukan berbagai persiapan untuk

mengelola PBB-P2. Pada awal tahun 2014 Kabupaten Kendal mengambil

alih kewenangan mengelola PBB-P2. Peraturan daerah tentang PBB-P2

merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan PBB-P2 di suatu

daerah yang mencakup objek, subjek, dan wajib pajak, tarif, dasar

pengenaan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk operasionalisasi

pemungutan PBB-P2 sesuai dengan kondisi masyarakat dan karateristik

daerah masing-masing.

Kabupaten Kendal  berkedudukan di sebelah barat Kota Semarang

sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah tingkat II

yang berstatus Kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Kendal adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan

asli daerah, di mana salah satu instrumennya adalah Pajak Daerah. Hasil
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pemungutan Pajak Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kendal dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya

masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu

meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola

oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan

bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari

sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2

menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2

lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-

pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan

yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle).

Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi

dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktik di banyak

negara, PBB -P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun

2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak

tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa

transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan

pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah

(Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya,

apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga

menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak

diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh

masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk

membayar PBB-P2.
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Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 dan guna mengatur tahapan persiapan

pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah

ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam

peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan tanggung jawab

(Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemda), batas

waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian persiapan

pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemda, serta

pemantauan dan pembinaan.

Namun demikian, setelah implementasi pengalihan PBB-P2

tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain data

piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme

restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat

namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah.

Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58

Tahun 2010 dicabut dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2

menjadi Pajak Daerah. Dengan adanya peraturan bersama yang baru ini

diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan PBB-

P2 menjadi pajak daerah dapat segera diselesaikan.

Setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan,

baik besar maupun kecil akan dikenakan pajak sesuai kemampuan dan

keadaannya. Dalam hal ini digunakan sistem Self Assessment adalah suatu

sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah

pajak yang terhutang sesuai dengan undang-undang perpajakan

(Marsyahrul, 2005, 9) yaitu bagi setiap wajib pajak diberikan kesempatan

untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkannya di



6

bidang pelaporan ke Badan Keuangan Daerah atau tempat–tempat lain

yang ditunjuk.

Mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat

pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka belum seluruhnya wajib

pajak dapat melakukan kewajiban untuk mendaftarkan objek pajak yang

dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut, fiskus sebagai aparat

penyelenggara perpajakan dalam rangka memanfaatkan potensi Pajak

Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menetukan

arah kebijakan operasional khususnya dalam pembuatan rencana kerja

pendataan objek PBB-P2. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,

maka Badan Keuangan Daerah mengadakan kegiatan pendataan objek dan

subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

sendiri oleh Badan Keuangan Daerah atau bekerjasama dengan pihak

lain/ketiga yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah. Kegiatan

pendataan dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP (Surat

Pemberitahuan Objek Pajak), lebih lanjut dibagi menjadi pendataan

dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP

kolektif.

b. Identifikasi objek pajak.

c. Verifikasi data objek pajak.

d. Pengukuran bidang objek pajak.

Untuk mengatasi kendala atau masalah yang dihadapi pihak

penyelenggara maupun wajib pajak dalam pembayaran Objek Pajak Bumi

dan Bangunan diperlukan adanya kebijakan yang aktual yang mampu

mendorong dan merangsang efesiensi dan efektifitas kerja yakni melalui

sistem pendataan, khususnya pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan

Bangunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek

PBB-P2 dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan
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up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke

dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam,

sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta;

pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi

potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan

Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih

baik pada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak

yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka

basis data tersebut di atas perlu dipelihara dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

penulis mengambil judul: “TINJAUAN TERHADAP SISTEM

PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR

PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KENDAL”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis memusatkan perhatian pada

sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal dengan  wilayah kerja meliputi seluruh daerah Kabupaten Kendal.

Pembahasan tugas akhir ini dibatasi pada:

1. Prosedur pelaksanaan pendataan PBB-P2 yang dilakukan Badan

Keuangan Daerah Kendal.

2. Sistem pendataan PBB-P2 yang dilakukan Badan Keuangan

Daerah Kendal telah sesuai atau belum berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal No.11 Tahun 2011.

3. Pelaksanaan pendataan PBB-P2 yang dilakukan Badan Keuangan

Daerah Kendal.



8

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai

berikut :

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui sistem pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan

pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

2. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh fiskus di

dalam pelaksanaan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh Wajib

Pajak di dalam pelaksanaan pendataan objek Pajak Bumi dan

Bangunan.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir mempunyai kegunaan bagi berbagai

pihak yaitu:

1. Bagi penulis

a. Membandingkan teori mengenai Sistem Pendataan Objek Pajak

Bumi dan Bangunan dengan praktik nyata di Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal.

b. Sebagai syarat untuk kelulusan program Diploma III

Perpajakan Universitas Diponegoro.

2. Bagi Akademik

Penulisan laporan ini sebagai tambahan referensi mengenai sistem

pendataan objek PBB-P2 yang diharapkan dapat menambah

informasi tentang pembelajaran berdasarkan kasus nyata di

lapangan kerja.
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1.4. Cara Pengumpulan Data

Jenis data serta metode pengumpulan data dalam penulisan laporan

ini diantaranya :

1.4.1. Data Penelitian

Jenis data diantaranya:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media

perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2013: 146).

Data primer pada laporan ini diperoleh dari wawancara dan

pengumpulan bukti administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan

oleh  organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan

Arsyad, 2008: 71)

Data sekunder pada laporan tugas akhir ini diperoleh dari studi

kepustakaan juga peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam pemulisan tugas akhir ini

diperoleh dari berbagai sumber diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam

metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan

kepada subyek penelitian (Indirantoro dan Supomo, 2013:152)

Wawancara dilaksanakan langsung dengan pegawai bidang

pendataan dan penagihan bagian pelayanan di Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal.

2. Studi pustaka

Suatu pustaka yang dilakukan penulis berupa penggunaan

buku-buku dan referensi terkait Pajak Bumi dan Bangunan
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yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan

Gubernur.

3. Observasi

Penulis melihat dan mempraktekkan secara langsung mengenai

kegiatan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di

bagian pelayanan kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini ditulis dalam 4 bab yang secara garis besar dapat

diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan,

tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika

penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KENDAL

Bab ini berisi gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kendal dan hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya intansi terkait

seperti: Visi dan Misi, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas,

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, Objek

Pemungutan Pajak serta Program dan Kegiatan Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kendal.

BAB III TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

KENDAL

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum Pajak, gambaran

umum PBB-P2, Sistem Pendataan Objek PBB-P2 pada Kantor Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan rangkuman yang diperoleh

dari bab sebelumnya.


