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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali, tergantung dari sudut mana mengartikannya. Menurut Andersons 

(1984:113) dalam Arifin Tahir, (2014:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk  

memecahkan suatu masalah. Dalam definisi yang dijelaskan oleh Wilson 

(2006:154) dalam Solichin Abdul Wahab, (2012:13) yang merumuskan kebijakan 

publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan 

pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau 

sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan.Kebijakan publik juga 

merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar 

pada fenomena yang harus dicarikan solusinya (Leo Agustino 2016:1). 

Definisi lain menurut Thomas R.Dye (dalam Solichin Abdul Wahab, 

2012:14) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan 

apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan pemerintah. Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi 

pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi 

kepentingan publik (masyarakat).Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu 

sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu 

kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud 
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perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi 

kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau 

kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja 

kebijakan, Wahyudi (2016) dalam (Abdullah Rahmadani, 2017:3).  

2.1.1 Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.Secara sederhana pelaksanaan 

bisa diartikan penerapan.Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan 

sebagai evaluasi.Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 

Di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, 

adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan 

danditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana 

carayang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 
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langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan.Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen 

yaituterpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang 

diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup 

guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 



 
 

 
 

17 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus 

tanpa pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut. 

 

2.2. Pajak 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan undang- undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan.Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 

paksaan (Marihot P.Siahaan 2005:7). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga 

atas UU nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teruutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut (Soemitro Rochmat 2009:13) mengatakan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapat timbal balik yang bisa langsung dapa ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum atau seperti halnya distribusi. 

Sedangkan pengertian pajak menurut kamus besar bahasa indonesia 

menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang 

harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau 

pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan 

sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989:658). 

Pajak adalah iuran rakyat atau msyarakat kepada Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2009:9) 

Dari definisi diatas, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

adalah: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat 

dipaksakan. 
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b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, diperhunakan untuk membiayai public 

investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

2.2.1 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 

khususnya pembangunan.Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam 

membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 

pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, 

yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk 

membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 

Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 

memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan 

negara. 

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Disebut juga sebgai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak 

yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna 
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mencapai tujuan yang dignakan atau tujuan lain yang berhubungan dengan 

masyarakat banyak. 

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak 

Dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk 

sebuah kabupaten tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa 

pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten 

atau Kota. 

i. Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor  

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak air permukaan 

e. Pajak rokok 

ii.  Pajak Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) 

terdiri dari : 

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 
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i. Pajak sarang burung walet  

j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Sesuai asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai 

pengelompokkan pajak agar dapat membedakan pajak yang satu dengan pajak 

yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu: 

i. Menurut golongannya: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

ii. Menurut sifatnya: 

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

iii. Menurut Lembaga Pemungutannya: 

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
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2.3 Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat 

ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar 

pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonom). 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah bedasarkan peraturan 

pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan 

rumah tangga pemerintah daerah.Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat 

Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal 

(kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Beberapa unsur-unsur pajak : 

 
a. Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah 

negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 

   
b.   Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

 
c. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

yang dapat ditunjuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

 

2.4 Pengertian Pemungutan Pajak 

Kegiatan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh petugas yang 

berwenang terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang sudah terdata di 

UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau secara rutin, sesuai dengan 

besarnya ketepatan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 Ayat 49 , pemungutan adalah suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi, pemnatauan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta 

pengaaan penyetorannya. Pemungutan merupakan suatu kegiatan penagihan pajak 

kepada wajib pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

2.4.1 Teori Pemungutan Pajak 

Dalam Supramo dan Theresia Woro Damayanti (2010:2,3) dalam 

kaitannya dengan fungsi budgetair, pemerintahan selalu berupaya untuk 

meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan 
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intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik 

obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui 

peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada. 

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu Negara khususnya 

Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain : 

a. Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta 

asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai 

perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta 

bendanya.Dalam teori ini, pebebanan pajak kepada masyarakat didasarkan 

atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara.Kepentingan 

yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat dalam suatu 

Negara.Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas 

jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggara oleh pemerintah.Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya jika pengularan Negara untuk perlindungan 

ini di bebankan kepada masyarakat. 

b. Teori Daya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang 

diberikan oleh Negara kepada warga Negara haruslah dipikul oleh segenap 

orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak.Dengan berdasarkan pada 

asaskeadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyrakat tergantung dari 

daya pikul masing-masing masyarakat. 
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c. Teori Bakti  

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban meutlak, yaitu berbakti 

kepada Negara untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari 

bahwa pajak adalah suatu kewajiban. 

d. Teori Atas Daya Beli 

Teori beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli 

masyarakat. Pajak yang dipungut oleh Negara dapat mengurangi 

penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi 

sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli 

masyarakat secara individu. 

 

2.5  Pajak Sarang Burung Walet  

 Pajak sarang burung wallet adalah pajak yang dipungut atau dieknakan 

bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sraang burng wallet dengan 

peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah dari dasar diatas dapat 

dilihat bahwa kabupaten bengkalis membentuk peraturan daerah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Sarang Burung Walet. 

 Pajak sarang burung wallet adalah pemungutan daerah atas produksi, 

sarang burng wallet baik dihabitat alami (In-Situ) maupun habitat buatan (Ex-

Situ) yang berfungsi sebagai tempat bersarang dan bertelur serta meneteskan 

anak-anak wallet. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan pada Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Pajak Sarang Burung Walet: 
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a. Objek Pajak Sarang Burung Walet 

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengembalian dan/atau 

pengusaha sarang burng wallet. 

b. Subjek Pajak Sarang Burung Walet 

 Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi/atau 

badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang 

Burung Walet. 

c. Tarif Pajak sarang Burung Walet 

 Tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari nilai jual 

daerah/ kota yang bersangkutan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan apabila telah terdapat jual beli; NJOP ditentukan melalui 

perundingan harga dengan objek lain yang sejenis; atau nilai perolehan 

baru atau NJOP pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff 

pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten/kota. 

d. Dasar Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

 Pasar pengenaan Pajak Sarang Burng Walet adalah nilai jual 

Sarang Burung Walet.Nilai jual Sarang Burung Walet dihitung 

berdasarkan perkalian antara pasaran umum Sarang Burung Walet yang 

berlaku didaerah Kecamatan Mandau. 
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e. Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet 

 Besaran pokok dengan dasar pajak. Secara umum perhitungan 

pajak Sarang Burung Walet adalah sesuai rumus berikut : 

 

              Nilai jual = harga pasaran umum x volume 

 

              Besaran pokok pajak = tariff pajak x nilai jual 

 

Menurut KO. Abeng (2012:5) wallet merupakan burung pemakan 

serangga yang bersifat arealdan suka meluncur.Burung ini berwarna gelap, 

terbangnya cepat dengan ukuran tubuh kecil, sayapnya berbentuk sabit 

yang sempit mancung, sayapnya sangat kuat, kakinya kecil sehingga 

burung jenis ini tidak pernah hinggap dipohon, dan memiliki paruh yang 

kecil. 

2.5.1 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Nomor 11 Tahun 2011 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan pada Peraturan Daerah 

No.11 Tahun 2011, Tentang Pajak sarang Burung Walet. 

a. Setiap kegiatan pegambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet 

oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak dengan nama Pajak 

Sarang Burung Walet (Pasal 41 BAB III). 

b. Wajib pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet 

(Pasal 42 BAB III). 

c. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang 
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Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung 

Walet (Pasal 43 BAB III). 

d. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah (Pasal 46 BAB IV). 

e. Setiap wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha nya kepada Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daera dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya 30  hari sebelum dimulai kegiatan usahanya (Pasal 

47 BAB V) 

f. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat(1), Dinas Pendapatan Daerah akan 

mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan (Pasal 47 BAB V). 

g. Pemungutan pajak dilarang diborongkan (Pasal 50 BAB VII). 

h. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakn (Pasal 50 BAB VII). 

i. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Bupati dibayar dengan meggunakan SKPD atau dokumen lain 

yang dipersamakan (Pasal 50 BAB VII). 

j. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa karcis dan nota perhitungan (Pasal 50 BAB VII) 

k. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan (Pasal 52 BAB VII). 

l. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 52 BAB VII). 
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m. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas (Pasal 56 BAB 

VIII). 

n. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 

terutang nya pajak oleh Wajib Pajak (Pasal 56 BAB VIII). 

o. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkan (Pasal 56 BAB VIII). 

p. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan (Pasal 56 BAB VIII). 

q. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat 

pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati (Pasal 56 BAB VIII). 

r. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD (Pasal 56 BAB VIII). 

s. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya 

dapat ditagih dengan surat paksa (Pasal 57 BAB VIII). 
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t. Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis 

diterbitkan apabila wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 

melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran (Pasal 57 BAB VIII). 

u. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima surat teguran 

atau surat peringatan atau surat lain yan sejenis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi 

pajak yang terutang (Pasal 57 BAB VIII). 

 

2.6   Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dipenda  Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 

62 Tahun 2016  

 

i.  Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpin 

dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah. 

b. Menghimpun dan melakukan pendaftaran terhadap wajib pajak baru 

dan mengecek langsung kelapangan apabila ditemui data yang tidak 

benar (bermasalah) untuk dilakukan perbaikan. 

c. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah 

d. Mendaftarkan wajib pajak baru untuk mendaftrakan Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

e. Perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah 

f. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, 

SPTPD/SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak 
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g. Melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak 

daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) dan 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

h. Melakukan penetapan besarnya pajak terhadap badan usaha setelah 

mendapat usaha setelah mendapat data dari seksi pendataan dan 

pendaftaran yang tertera dalam daftar SPTPD 

i. Membuat hasil laporan pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran 

sebagai bahan pertanggung jawaban 

ii.  Bidang Penagihan 

 a. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo 

 b Mempersiapkan buku lampiran perhitungan anggaran pendapatan 

daerah 

 c Menyelenggarakan aliran pembukuan dalam pelaporan atas 

pungutan dan penyetoran lainnya kepada atasan 

 d Mempersiapkan data-data untuk tugas verifikasi 

 e Meneliti dan membeukukan/penyetoran pendapatan asli daerah dari 

Bendahara Pembantu Penerimammpersiapkan data-data tunggakan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 f  Membukukan data ketetapan dan penerimaan Pajak Daerah 

 g Mempersiapkan laporan harian dan laporan bulanan perkembangan 

pendapatan daerah 
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 h Membukukan perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah 

berdasarkan B IX Kas Daerah 

 i Mempersiapkan laporan harian dan laporan bulanan perkembangan 

Pendapatan Daerah 

 j Membukukan penerimaan dan Pendapatan Daerah bagi hasil 

penerimaan Provinsi dan pihak ketiga. 

 l Membantu bendahara pembantu penerima untuk melakukan 

pungutan pajak daerah/retribusi daerah 

 m Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan 

penerimaan pajak daerah 

 n Membuat hasil laporan pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan 

sebagai bahan pertanggungjawaban. 

iii.  Bidang Pengendalian dan Pengembangan 

 a Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan     

daerah 

 b Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait 

dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan 

daerah 

 c Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah 

 e Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah 

 f Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan 

daerah 
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 g Mengindentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

 h  Menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, 

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 

 i Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

 j Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

2.6.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

Penetapan system ini juga dianut dalam undang-undang No. 28 Tahun 

2009. Untuk semua jenis pajak daerah tidak sama. System ini tidak dapat berlaku 

untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan daerah saat ini menggunakan tiga 

system pemungutan pajak yaitu: 

a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak 

b. Ditetapkan oleh kepala daerah 

c. Dipungut oleh pemungut pajak. 

Begitu pula dengan prosedur pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

dikecamatan Mandau berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis, yang 

mana Dipenda Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini merupakan 

perpanjang tangan dari Bapenda Kabupaten Bengkalis dengan melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian 

Tugas sertaTata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pendataan dan Pendaftaran  

b. Penagihan Pajak 

c. Pengembangan dan Pengendalian 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penellitian Perbedaan 

1. Suryati 

(2016) 

Analisis 

Pemungutan 

Pajak Sarang 

Burung Walet 

Pada UPT 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Kecamatan 

Rupat 

Ia meyatakan bahwa 

kegiatan pendataan 

dan pendaftaran, 

pembukuan dan 

pelaporan, serta 

penagihan yng 

dilakukan Dinas 

Pendapatan Daerah 

maupun Wajib Pajak 

Sarang Burung 

Walet belum 

terlaksana dengan 

baik. Hal ini 

disebabkan 

lemahnya sangsi 

wajib pajak yang 

diterapkan serta 

kurang nya 

pengetahuan dan 

kesadaran wajib 

pajak akan 

pentingnya Pajak 

Daerah. 

Penelitian 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

tentang 

Analisis 

Pemungutan 

Pajak sarang 

burug walet 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

meneliti 

Pelaksanaan 

Tugas Pokok 

pemungutan 

Pajak sarang 

burung walet 

dengan tujuan 

untuk 

mengetahui 

pelaksanaan 

nya. 

2. Reza Agustina 

(2016) 

Implementasi 

Perda 

Kabupaten 

Inhil Nomor 

22 Tahun 

2010 

Tentang 

Pajak Sarang 

Burung 

Walet (Studi 

Kasus Di 

Kecamatan 

Keritang) 

 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 
disimpulkan 

bahwa Peraturan 
Daerah 

Kabupaten 

Indragiri Hilir No 
22 Tahun 2010 

tentang pajak 
sarang burung 

 wallet sudah 
terlaksana dengan 

cukup efektif, hal 
ini bisa dilihat 

dari hasil 

rekapitulasi 
jawaban 

Bentuk 

penelitian 

terdahulu 

berbeda. 

Penelitian 

terdahulu 

meneliti 

tentang 

implementasi 

Perda Nomor 

22 Tahun 

2010 tentang 

pajak sarang 

burung walet. 

Peneliti 

sekarang 

meneliti 
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No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penellitian Perbedaan 

responden secara 

keseluruhan 
sebesar 55,26%. 

Namun demikian 

ada beberapa 
kendala yakni, 

kurangnya 
sosialisasi dari 

pemerintah 
daerah Kabupaten 

Inhil sehingga 
masih banyak 

masyarakat yang 

kurang 
mengetahui 

keberadaan dan 
arti penting dari 

Peraturan Daerah 
tersebut. 

tentang 

Pelaksanaan 

Tugas Pokok 

Pemungutan 

Pajak Sarang 

Burung Walet. 

3. Lukman 

Hakim (2016) 

Analisis 

Pemungutan 

Pajak Sarang 

Burung Walet 

Di Kabupaten 

Indragiri Hilir 

(Studi Kasus 

Kecamatan 

Tembilahan) 

Berdasarkan hasil 

angket penelitian 

pemungutan pajak 

sarang burung walet 

di kabupaten 

indragiri hilir (studi 

kasus kecamatan 

tembilahan) masih 

dalam kategori 

kurang efektif/tidak 

maksima dengan 

persentase 32,68%. 

Hal ini diperkuat 

dari hasil observasi 

dan wawancara 

terhadap beberapa 

permasalahan yaitu, 

masih banyaknya 

wajib pajak yang 

tidak melaporkan 

hasil panen kepada 

dispenda saat 

melaksanakan panen 

maupun penjualan, 

masih banyaknya 

Penelitian 

terdahulu 

tujuan nya 

adalah untuk 

mengatahui 

bagaimana 

pemungutan 

pajak sarang 

burung walet 

dan hambatan-

hambatan 

yang ditemui 

dalam 

pelaksanaan 

pemungutan 

pajak sarang 

burung 

walet.Penelitia

n sekarang 

tujuan nya 

untuk 

menganalisis 

pelaksanaan 

tugas pokok 

pemungutan 
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No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penellitian Perbedaan 

masyrakat yang 

kurang memahami 

mengenai perda 

pajak sarang burung 

walet sehingga 

kurang bertanggung 

jawab akibatnya 

banyak tunggakan 

yang belum dibayar, 

masih lemahnya 

sanksi yang 

diberikan kepada 

wajib pajak atas 

keterlambatan 

pembayaran pajak, 

dan pihak dispenda 

belum pernah 

mengadakan 

penyitaan terhadap 

wajib pajak yang 

enggan membayar 

pajak sampai batas 

waktu 5 tahun 

setelah jatuh tempo. 

dan hambatan-

hambatan nya. 

 

2.8 Pajak menurut Pandangan  Islam 

Pajak dalam pandangan islam sebagai mana dalam firman allah dalamsurat 

at-Taubah ayat 29 
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Artinya:  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allahdan 

tidak(pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkanapa 

yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidakberagama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang)yang 

diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayarjizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. 

 

Pajak dalam pandangan islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang 

dipungut oleh  per  kepala  yang  dipungut  oleh  pemerintah  islam  dari  orang-

orang  yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah 

pungutan dapat dipaksakan  dimana  dalam  ayat diatas  oleh  diperangi  bagi  

yang  tidak  mau membayar jizrah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak dipungut menurut secara 

islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan 

bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan 

yang telah di keluarkan. 

 

2.9 Definisi Konsep  

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan utnuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmu sosial. Defiisi konsep dimaksud utnuk menghindari interpensi ganda dari  

variabel yang diteliti untu mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing 

konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian 

ini : 

a. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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b. Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. 

c. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 

d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Daerah adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

e. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan 

untukmembiayai penyelenggaraan. Pemerintah Daerah dan Pembangunan 

Daerah. 

f. Pemungutan adalah suatu tindakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak 

berdasrakan peraturan perundang-undnagan perpajakan daerah. 

g. Pajak sarang burung walet adalah suatu sumber pendapatan daerah dimana 

pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang 

potensial yang penerimaanya dapat dijadikan dana pembangunan daerah. 

Oleh karena itu penanganannya harus serius sehingga penerimaan dari pajak 

sarang burung walet tersebut betul-betuldapat meningkatkan dan dapat 
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dijadikan sebagai sumber dana dalam pembnagunan dan pelaksanaan roda 

pemerintahan. 

 

2.10 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. 

Untuk menggambarkan bagaimana pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 

pada UPT Dipenda Kecamatan Mandau dapat dilihat dari indicator sebagai 

sesuatu yang dapat diamati atau diukur antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 2.2 Operasional Indikator 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Tugas Pokok 

dan Fungsi 

UPT Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Kecamatan 

Mandau 

a. Pendataan dan 

Pendaftaran 

a. Pendaftaranwajib pajak 

b. Pendataanwajib pajak 

c. Penetapan pajak 

b. Penagihan 

Pajak 

a. Ketepatan menghitung dan 

membayar pajak 

b. Pelaporan dan Verifikasi 

penagihan pajak 

c. Pengendalian 

dan 

pengembangn 

a. Perumusan kebijakan 

b. Pengevaluasi kegiatan  

pemungutan pajak 

c. Melakukan Sosialisasi 

Sumber: Perbup Kabupaten Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 
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2.11 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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Pajak 
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