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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilakasanakan. Begitupun dengan daerah, 

seiring dengan berlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki 

tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Saat ini di Indonesia, 

khusunya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melelaui pajak daerah dan 

retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan 

peraturan dearah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah (Siahaan,Marihot P:2005). 

Berdasarkan  kewenangan pajak dapat dibedakan atas pajak pusat dan 

daerah. Mengenai pajak, yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Badan 

Pendapat Daerah. Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukan 

saebagai bagian dari Penerimanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pendapatan asli daearah merupakan salah sumber pendapatan daerah . 

Pendapat Asli Daerah itu sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah. 

Ada dua macam pajak daerah yaitu pajak provinsi contohnya pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan 
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pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan pajak kabupaten/kota  

contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. 

 Diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 1 Nomor 22 

Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan wujud kebijakan 

pemerintah daerah Kabupaten Inhil yang harus diimplementasikan dalam rangka 

pencapaian target penerimaan pendapat daerah nya. 

Tabel 1.1 Daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Kecamatan Keritang Mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 

2017  
 

No 

 

Tahun 

 

Pajak Daerah  

 

Retribusi Daerah 

 

BUMD 

Lain-lain 

Pendapatan yang 

sah  

 

Jumlah 

1 2014 3.174.357.022.43 8.826.259.311.00 2.509.258.791.00 7.743.018.113.00 22.252.793.237.43 

2 2015 3.398.187.615.00 4.027.041.380.00 2.990.821.583.00 15.830.050.346.00 26.246.100.924.00 

3 2016 3.883.021.843.00 3.686.510.450.00 2.614.246.395.00 17.355.954.194.36 27.539.732.882.36 

4 2017 5.558.056.911.00 3.462.187.650.00 2.693.134.715.00 23.451.279.462.00 35.164.658.738.00 

Jumlah  16.013.623.391.43 20.001.898.791.00 10.807.461.484.00 64.380.302.115.36 111.203.285.781.79 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2018 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Kecamatan Keritang terdiri dari empat sektor pendapatan yaitu 

sektor pajak Daerah sebesar Rp.16.013.623.391.43. Retribusi Daerah sebesar 

Rp.20.001.898.791.00. BUMD sebesar Rp.10. 807.461.484.00. Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 64.380.302.115.36. Dari empat 

sektor Pendapatan asli Daerah yang diharapkan mampu menjadi modal  dasar 

untuk membiayai pembangungan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan 

Keritang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan 

Pendapatan melakukan berbagai upaya untuk menambah penerimaan pendapatan 

daerah tersebut. 



3 

 

 

 

 Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudnkan untuk 

tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. 

Setiap keputusan atau tindakan yang dibuat secara sengaja dan sah oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi 

masalah pblik, memberdaya publik, dan menciptakan kesejahteraan publik.  

Salah satu bentuk produk kebijakan publik merupakan peraturan daerah, 

Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefenisikan oleh Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan peerwakilan rakyat daerah 

dengan persetujuan bersama kepada daerah. Keberadaan perda dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat.  

Sarang Burung Walet adalah hasil burtung walet yang sebagian besar 

berasal dari air liur yang berfungsi sebagian tempat bersarang, bertelur, 

menetaskan dan membesarkan anak burung walet baik yang dalam habitat alami 

maupun habitat buatan/penangkaran yang potensinya cukup besar, dan diharapkan 

menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Besarnya harga pasaran air liur walet membuat banyak orang-orang 

kalangan menengah keatas merasa tertarik untuk menggeluti usaha penangkaran 

sarang burung walet, sehingga setiap ruko atau bangunan yang bertingkat mereka 

pasti membangun penangkaran sarang burung walet sehingga rumah mereka pun 

dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet. Pasaran harga sarang burung 



4 

 

 

 

walet dikecamatan keritang sekitar 5-7 juta perkilo untuk yang golongan A, 

sedangkan untuk golongan B itu 3-4 juta perkilo, seddangkan golongan C itu 

sekitar 2 juta perkilo. 

Adapun jumlah pengusaha burung wallet yang ada di Kabupaten Inhil 

berjumlah 798 penakaran dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil, 

dengan jumlah yang begitu banyak tentu saja apajak sarang burung walet dinilai 

memadai sebagai potensi Pendapata Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir 

yang hasilnya digunakan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Untuk lebih 

jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah penangkaran sarang burung walet se-

Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet dan Realisai 

Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Se-Kabupaten 

Indragiri Hilir, Tahun 2018 

No Kecamatan 
Jumlah Penangkaran 

Sarang Burung Walet 

Pembayaran Pajak 

Berdasakan Peraturan 

Daerah No 22 Tahun 2010 

1 Kateman 230 195 

2 Pulau Burung 14 10 

3 Kuala Indragiri 50 45 

4 Concong 50 38 

5 Reteh 60 53 

6 Keritang 17 16 

7 Tanah Merah 48 39 

8 Gaung Anak Serka 24 22 

9 Gaung 30 29 

10 Batang Tuaka 10 10 

11 Mandah 30 11 

12 Tembilahan Hulu 28 24 

13 Tembilihan 200 103 

14 Pelangiran 3 2 

 Jumlah 798 599 

Sumber : Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2018 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa enam belas orang pengusaha 

penagkaran sarang burung walet yang mebayar sarang burung walet yang berada 

dikecamatan keritang sedang jumlah penangkaran yang ada dikecamatan keritang 

berjumlah 17, bearti ada 1 orang pengusaha yang  berada dikecamatan keritang 

yang belum membayarkan pajak sarang burung walet nya dikantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Inhil. 

Potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dan 

penangkarran sarang walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap kecamatan yang 

ada amasing-masing memiliki penangkaran sarang burung walet . hal ini akan 

menambah manfaat bagi peningatan perekonomian masyarakat yang 

berkelanjutan. Namun demikian banyak pengusaha yang enggan membayar 

kewajiban pajak yang ditetapkan dalam  melaksanakan pemungutan pajak sarang 

burung walet pemerintah menerbitkan atau membuat Peraturan Daerah (PERDA) 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet. 

Salah satu dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan retribusi dan pajak daerah adalah Badan Pendapatan yang disingkat 

(BAPENDA). Bapenda merupakan lembaga pemerintah yang bertugas 

mempunyai kewenangan didalam pemerintah daerah, sekaligus kordinator 

penerimaan daerah yang terdiri dari : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Lain-lain pendapatan yang sah  
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Dalam melaksanaan peningkatan pajak sarang burung walet pemerintah  

penertibkan atau pembuat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 22 Tanun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dalam pelaksanaan 

pemungutan  pajak, Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan 

kepada Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam surat 

keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelola Pemanfaatan Sarang 

Burung Walet. 

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu kali 

setahun yang dilakukan oleh pengusaha burung walet, maka pihak Bapenda 

melakukan koordinasi kepada pengusaha walet tentang hasil penjulan. Setelah 

data dikumpulkan bidang pendataan dan penetapan Kantor Bapenda 

mengeluarkan surat pembayaran pajak. 

Sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan ke Kas Daerah 

melalui Bank yang ditunjukan dan dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) yang ada disetiap Kecamatan. Dalam pelaksanaan pembayaran, 

pihak pengelola burung walet diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Desember 

setiap tahunnya. Namun apabila pembayaran tersebut terlambat, maka akan 

dikenakan sanksi administrasi (denda) sebesar 2%  (dua persen) setiap bulannya. 

Pengusaha penangkar sarang burung walet diwajibkan untuk 

mengeluarkan pajak dari sarang burung walet. Untuk melihat pendapatan yang 

dilihat dari target dan realisasi salam pemungutan pajak sarang burung walet ini 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet 

Kabupaten Indragiri Hilir 
No Tahun 

Anggaran 

Jenis Pajak Target Target 

Perubahan 

Realisasi % 

1. 2015 Pajak Sarang 

Burung Walet 

750.000.000 304.748.950 331.412.200 108.75% 

2. 2016 Pajak Sarang 

Burung Walet 

520.000.000 - 218.909.445 42.10% 

3. 2017 Pajak Sarang 

Burung Walet 

700.000.000 - 35.585.800 5,08% 

4. 2018 Pajak Sarang 

Burung Walet 

448.000.000 - 49.924.000 11.14% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir( Arisp Bidang 

Pembukuan dan Vertifikasi, 2018) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belum tercapainya target penerimaan 

pajak darang burung walet yang ada dikecamatan keritang yang sudah ditargetkan 

untuk daerah kabupaten Hndragiri Hilir karna belum optimalnya mekanisme kerja 

pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur 

pelaksanaan dan tanggung jawab, Pegawai Bapenda Pendapatan Daerah  selaku 

pemungut pajak sangat berperan dalam keberhasilan dalam pemungutan pajak 

sarang burung walet.  

Rendahnya pemahaman penguasaha sarang burung walet terhadap 

peraturan sering meyebabkan perbedaan dengan pihak petugas pajak. Minimnya 

soasialisi pemerintah daerah dalam memberi pengetahuan tentang penting dan 

manfaat pajak bagi daaerah. Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam 

penerimaan pajak tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi 

standarisasi penerimaan pajak sarang burung walet  tersebut yang : 

1. Belum terkumpulnya sumber-sumber penerimaan pajak saarang burung 

walet secara keseluruhan oleh petugas lapangan. 
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2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan pendapatan dan 

Pemerintahaan Daerah sehingga masih banyak pengusaha yang tidak 

melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet. 

3. Petugas Bapenda kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak 

sarang burung walet yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. 

4. Tidak menetapnya harga/nilai jual pasaran sarang burung walet di 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan dengan berdasarkan kriteria 

jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, sebagai berikut : 

Tabel 1.4  Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir  

 

No 

 

Jenis Sarang Burung Walet  

 

Kualitas 

Produksi  

 

Harga per/ 

Kg (Rp) 

1 Sarang Burung Walet Merah  Grade / Kulitas 

A 

5.000.000,- 

2 Sarang Burung Walet Putih Grade / Kulitas 

B 

3.000.000,- 

3 Sarang Burung Walet Hitam Grade / Kulitas 

C 

2.500.000,- 

 

5. Jauhnya jarak antara kecamatan-kecamatan yang mengusaha sarang 

burung walet dengan kabupaten kota sehingga sehingga pihak yang 

berwajib kurang mendata pajak sarang burung walet. 

Peraturan Daerah (PERDA) adalah produk hukum yang penting 

dan strategis berkenan dengan pendapatan otonomi daerah dalan sistem 

penyelenggraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Pemerintahan  Paerah. Perda menjadi instrumen hukum bagi pemerintah 
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daerah dalam mengelola jalannya Pemerintahan Daerah berdasarkan asas 

desentralisasi dan tugas pembantu sebagai instrumen hukum utama 

ditingkat Daerah, Perda mengatur berbagai hal berkaitan dengan berbagai 

urusan Pemerintah yang mejadi kewenangan daerah yang didasarkan atas 

dinamika dan aspirasi masyarakat. 

Dengan demikian, Perda tidak semata-mata hanya menjustifikasi 

kekuasan Pemerintah Daerah untuk bertindak dan mengatur warganya, 

tetapi juga memberikan perlidungan terhadap hak-hak dan kepetingan 

Masyarakat luas. Dalam batas ini, Perda-perda yang ada sesungguhnya 

telah menunjukan landasan yang benar, baik secara filososi, sosiologis 

maupun yuridis. Akan tetapi dalam kenyataan, Prda seakan tidak “dekat” 

dengan masyarakat. Dekat dalam pengertian dikenal secara baik oleh 

masyarakat. 

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu kebijkan daerah 

yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik ditinjau dari sisi 

ekonomi maupun lingkungan hidup yang berkaitan dengan dampak 

terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2010 tentan 

pajak sarang burung walet sebagai acuan bagi instansi  terkait dalam 

proses pemberian izin maupun pengawasan. Namun dalam 

pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut. Salah satu contoh dari tidak 
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optimalnya implementasi peraturan dearah ini adalah keberadaan sarang 

burung walet tersebut. 

Dalam perjalanan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung 

Walet yang sudah berjalan kurang lebih selama 13 tahun semenjak 

berlakunya Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 yang kemudian 

diubah menjadi Peraturan Daerah 09 Tahun 2008 dan diubah lagi menjadi 

Peraturan Daerah Nomor  22 Tahun 2010. Permasalahan masih ada  

padahal sudah jelas ada peraturan yang khusus mengatur permasalahan 

tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari peraturan masih kurang, 

sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan peraturan daerah ini. 

Selain itu materi peraturan daerah tersebut masih lemah daya 

meningkatnya sebab sanksi yang ada tidak membuat orang jera melakuan 

pelanggaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut, dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet (Studi Kasus di Kecamatan Keritang) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Burung Walet di 

Kecamtan Keritang adalah : 



11 

 

 

 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Burung Walet di Kecamtan 

Keritang ? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan penghambat dalam implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 

Tentang Pajak Sarang Burung Walet ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet. 

2. Untuk mengatahui dan menganalisa Faktor-faktor apa yang mendukung 

dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Aspek akademik/teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, baik dari aspek keilmuan 

maupun aspek praktis. Dalam aspek teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 

Tahun 2010 Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang. 
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2. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian 

yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang 

menyangkut masalah Implementasi Kebijakan. 

1.4.2 Aspek Praktis 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

Pengawasan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Keritang. 

2. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengawasan Pengangkaran Sarang 

Burung Walet di Kecamatan Keritang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini menguraikan Tentang Latar Belakang Penelitian, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta 

Sistematika Penulisan 

BAB II   LANDASAN REORI 

 Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan 

masalah yang diteliti, antara lain Pengertian  Kebijakan, Pengertian 

Implementasi, Pengertian Perda Walet, Pengawasan, Penelitian 

Terdahulu, Pandangan Islam, Konsep Operasional, Kerangka 

Pemikiran. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan Mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Serta Analisis Data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, sejarah ringkas 

objek penelitan, lokasi, karakter dan demografi. 

BAB V  HASIL PENULISAN 

 Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalah 

sesuai dengan variabel –variabel yang diteliti 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari 

masalah – masalah selama dilakukan penelitian dan saran –saran yang 

diharapkan dapat berguna kedepannya. 

 


