
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembagunan pada masa sekarang ini hendaknya harus lebih di

arahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri. Kemandirian ini juga meliputi

kemandirian dalam pembiayaan pembagunan. Dan untuk memajukan

pembagunan diperlukan dana pembagunan yang mandiri untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran pembagunan daerah. sumber penerimaan derah dalam

melaksanakan desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu

dalam rangka penyelengaraan pemerintah. Negara kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan deerah provinsi terdiri atas daerah-daerah

kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak

mengenakan pungutan pada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai

salah satu perwujutan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada

rakyat, separti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

harus didasarkan pada Undang-undang.



Salah satu cara menutupi pengeluaran-pengeluaran itu adalah diperoleh dari

sektor pajak. Dimana pajak merupakan sumber terpenting dari segi penerimaan

Negara didalam pembiayaan pembagunan yang sedang dan akan terus

dilaksanakan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dalam anggaran pendapatan

belanja Daerah salah satu sumber penerimaan Negara yang menjadi tumpuan dan

harapan untuk dapat direalisasikan diluar penerimaan minyak dan gas Bumi.

Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomian bangsa indonesia yang

sebagian besar bercorak agraris, Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang

terkandung memiliki peranan bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga

logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat kekayaan alam itu

menyerahkan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada Negara melalui

pembayaran pajak.

Pajak bumi dan bangunan termasuk kedalam pajak Negara yang dipungut

oleh pemerintah kabupaten Bengkalis cukup dapat di andalkan untuk

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di kabupaten Bengkalis

sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah harus

dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat dilaksanakan dengan baik

dalam kondisi nyata, karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, tidak akan

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah itu

sendiri.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah merupakan

suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.



Bentuk  kebijakan tersebut ditentukan ke dalam undang-undang no 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan

pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan di

selenggarakan oleh pemerintahan  Daerah (Kabupaten/Kota). Adapun tujuan

pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelengaraan otonomi daerah.

2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan

baru ( menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah ).

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak

daerah.

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen pengangaran dan

pengaturan pada daerah.

Untuk itu diperlukan peran dari kedua pihak terkait, di satu pihak

Pemerintah daerah harus siap secara teknis dan personil disisi lain DJP harus siap

membantu Pemerintah Daearh agar berjalan dengan baik.

Setelah disahkannya peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 02

tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

merupakan wujud kongkrit dari pemerintah daerah tersebut. Tujuan terbitnya



peraturan daerah nomor 02 tahun 2013 tersebut adalah guna mengatur orang

pribadi atau badan yang memanfaatkan atas bumi dan bangunan kecuali kawasan

yang digunakn untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemanfaatan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah

kabupaten, sedangkan pemanfaatan bangunan meliputi konstruksi teknik yang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan laut. Maka dari itu

setiap orang pribadi atau badan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai

dalam peraturan Daerah nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

Sebagian besar masalah Administrasi Negara adalah bersumber dari

persoalan masyarakat. Administrasi Negara merupakan suatu sistem yang

manjawab persoalan masyarakat tersebut. Disinilah letak hubungan antara

optimalisasi pemungutan pajak dengan administrasi negara, dimana para

administrator di tuntut untuk mampu menyelesaikan persoalan bagaimana cara

agar pemugutan pajak bisa dioptimalkan demi terciptanya kemakmuran bagi para

masyarakat.

Peranan aparat pemerintah Daerah, khususnya para camat dan Kepala

Desa/Lurah sangat penting dalam upaya mengoptimalkan dan menggerakkan

wajib pajak untuk melunasi pajak bumi dan bangunan. Disamping hal tersebut

peranan camat di perlukan sekali untuk pengawasan alur penerimaan pejak bumi

dan bangunan dari wajib pajak sampai ketempat pembayaran di kecamatan

mandau yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis

yang seperti kecamatan lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan



pemungutan pajak bumi dan bangunan agar seluruh warganya yang menjadi wajib

pajak dapat memenuhi kawajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Permasalahan yang muncul adalah adanya suatu kebingungan yang dilihat dari

sisi negara atau daerah yang melakukan pemugutan, maupun dari sisi pembayaran

pajak. Di satu sisi, Negara mengiginkan dana dana pajak yang di pungut sebisa

mungkin optimal dan mencapai target sehingga negara dapat melakukan

pembagunan.

Namun di sisi lain masyarakat pembayaran pajak tidak seluruhnya

melaksanakan kewajiban tersbut di karenakan tidak semua masyarakat

sebagaiwajib pajak yang perekonomiannya bagus dan ada juga perekonomiannya

dibawah standar, usaha untuk bayar pajak untuk makan sehari-hari saja mereka

sulit dan disamping itu pengetahuan/pemahaman mereka masih kurang terhadap

pentingnya membayar pajak, sehingga penerimaan negara berkurang. Kondisi ini

memeng tidak dapat sangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada

ada guna membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari

pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, bagaimanapun, pemerintah

harus memberikan jaminan bahwa memang pajak sudah diperuntukkan dengan

benar. Bila tidak, artinya pemerintah tidak memehami hakekat dari pajak itu

sendiri.

Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sumber Non migas,

maka sistem perpajakan juga harus disempurnakan, pemungutan pajak

diintensifikasi,  dan aparat perpajakan harus mampu dan bersih dalam

memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Semua ini diarahkan agar



kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembagunan dari sumber-

sumber dalam negeri makin meningkat.Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

merupakan kecamatan yang paling terpadat dan pertumbuhan jumlah bangunan

yang begitu pesat dengan diterbitnya peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bertujuan untuk

mengatur orang pribadi atau badan dalam pemanfaaatan bumi dan bagunan

tersebut. Dan sebagai potensi pendapatan daerah melalui sektor pajak.

Suatu hal perlu di cermati, bahwa tidak tercapainya pajak Bumi dan

Banguanan yang sudah ditargetkan untuk daerah kabupaten Bengkalis ini

disinyalir belum optimalnya mekanisme kerja pihak Dispenda selaku unsur

pelaksna dan penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Daerah, sehingga

suatu unit kerja terkait dengan unit kegiatan pemugutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum mampu mencapai standar penerimaan

target.

1. Tidak terkumpulnya sumber-sumber penerimaan pajak Bumi dan Bangunan

secara keseluruhan oleh petugas dilapangan, sehingga ditemui beberapa

wajib pajak keselur yang ada di kabupaten Bengkalis ini belum terdaftar dan

terdata oleh petugas dengan optimal.

2. Masih ditemui wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban menbayar pajak

baik dari segi jumlah maupun waktu batas waktu yang telah ditentukan

dengan baik, sehingga mempegaruhikurang lancarnya proses administrasi

perpajakan.



3. Ketentuan tarif pajak  sebesar 20% dari nilai jual objek pajak (NJOP) atas

setiap wajib pajak yang terdapat pada undang-undang No. 28 tahun 2009

belum dapat di terapkan sepenuhnya karena selain proses pemugutannya

tidak berjalan dengan baik juga kondisi wajib pajak di kabupaten Bengkalis

masih merupakan menengah kebawah secara ekonomi.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian subsistem yang

terdapat dalam organisasi itu sendiri,   menurut S.P Siagian (2002:448) terdiri atas

struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan

rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk

mencapai tujuan.

Pandangan diatas menyiratkan bahwa proses organisasi adalah merupakan

rangkaian dari keseluruhan aktifitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan,

sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistemika, prosedur dan tata

kerja yang telah dianalisis sehingga memungkinkan penciptaan efisiensi tujuan

organisasi.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bukan semata-mata

tugas dari pada pegawai kantor pajak saja tetapi melalui kerja sama aparat

pemerintah daerah maupun pejabat yang terkait, dan tidak terlepas dari kerjasama

dari masyarakat wajib pajak sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan

pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau.



Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

berdasrkan perda nomor 02 tahun 2013 adalah:

1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah atau tempat lain

yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditembat lain yang di tunjuk maka

hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah.

3. Pembayaran pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan

SSPD.

4. Jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan paling lama 6

(enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

5. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

6. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal

ini. Harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak

yang belum atau kurang dibayar.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kabupaten yang berada di Riau,

adalah suatu daerah yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber

pendapatan daerah, khusus dalam hal ini pajak Bumi dan Bangunan dimana dalam

penerimaannya belum mencapai target yang diinginkan.



Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau

No Tahun Jumlah Wajib Pajak
1. 2010 45.921
2. 2011 50.842
3. 2012 50.445
4. 2013 50.445

Sumber: Kantor UPTD Dispenda Kecamatan Mandau 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah wajib pajak

Bumi dan bangunan sebanyak 45.921, kemudian pada tahun 2011 mengalami

peningkatan sebanyak 50.842, dan untuk tahun 2012 jumlah wajib Pajak Bumi

dan Bangunan mengalami penurunan sebanyak 50.445, dan untuk tahun 2013

jumlah wajib pajak tidak mengalami kenaikan hal ini terlihat jumlah wajib pajak

masih sama pada tahun 2012 yaitu 50.445.

Dengan banyaknya wajib pajak serta tidak ada peningkatan jumlah wajib

pajak bumi dan bangunan maka target yang sudah ditetapkan UPTD Pendapatan

daerah Kecamatan Mandau tidak akan terrealisasi, Hal ini terlihat sebagai tabel

berikut:

Tabel I.2 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau

No Tahun
Target

(Dalan rupiah)
Realisasi

(Dalam rupiah)
%

1. 2010 4.016.298.837 1.899.537.870 47,29

2. 2011 4.004.907.153 1.530.657.937 38,21

3. 2012 4.787.431.481 2.007.257.285 41,92
4. 2013 4.787.431.481 1.997.234.970 41,72

Sumber: Kantor UPTD Dispenda Kecamatan Mandau 2014



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan telah

memberikan kontribusi yaang potensial kepada Kabupaten Bengkalis walau

realisasi penerimaannya mengalami ketidak stabilan pendapatan dari tahun

ketahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni adanya peningkatan

penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.Berdasarkan hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi

target yang telah ditetapkan, diaman pada tahun 2013 realisasi dari target yang

telah ditetapkan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian penerimaan /pemungutan harus dioptimalkan lagi. Oleh

karena itu penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “Optimalisasi

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh UPTD Dinas Pendapatan

Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan

pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau

Kabupaten Bengkalis.

2. Kendala apa saja yang menghambat optimalisasi pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau.



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam

mengoptimalkan pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat

optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan

Mandau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk

penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau

2. Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan

masalah ini.

3. Sebagai bahan informasi peniliti-peniliti lainnya, dengan permasalahan

yang sama.

4. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan

tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulis

menyusun sistematika penulisan sebagai berikit:



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagaipendahuluan dimana penulis

menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat

penelitian. Dan diakhiri dengan penulisan sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi

pembahasan proposal skripsi yang berhubungan dengan

judul penelitian hipotesis, dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi

penelitian, jenis dan sumber data populasi dan sampel,

metode pengumpulan data dan analisi data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang

akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya

penelitian, seperti Lokasi Penelitian, Karakteristik dan

Demografi.



BAB V : ANALISIS DATA

Dalam baba ini akan membahas hasil dari penelitian

tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Mandau.

BAB VI :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta

kritik dan saran yang membangun bagi objek agar bisa

lebih baik lagi kedepannya.


