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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan,

mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan

memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan

terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan

proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut 1 : “implementasi

(Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan

badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat

dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai

cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah

melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang,

kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki

1 Solihin Abdul Wahab , 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah, Malang. Hlm 68
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atau tidak dari hasil pelaksanan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan

penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah2 :

1. 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.

2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu

terpenuhinya 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.

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

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya

dari mereka yang menjadi implementer program

4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang

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

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-

masalah akan memerlukan penangan dan penyelesaian khusus tanpa pola

yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara

2 Syukur Abdullah. 1987, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep
Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi, Ujung Pandang. Hlm 41
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faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi

sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak yaitu3 :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasarn dan manfaat dari program

perubahan dan peningkatan.

3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari

proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapat;ah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Asumsi yang dapat dibangun

mengenai konsep keberhasilan implementasi ini adalah “semakin tinggi derajat

kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja

implementasi kebiajakan untuk mengahasilkan output yang telah digariskan” yang

dikutip Tangkilisan.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan

memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan

suatu kelompok sasaran

3 Ibid, hlm 398
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2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani 4 , pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH5 , pajak adalah iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) denga tidak

mendapat jasa-jasa timbale (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2004:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:4) , pajak adalah iuran kepada kas negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan , dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

4 R. Santoso Brotodihardjo. 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, Bandung,
Hlm 2

5 Ibid, Hlm 6
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umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan

pemerintahan .

Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang

(bukan barang)

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta

aturan pelaksanaannya .

3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatny

.
2.2.2 Ciri – Ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak

Yang tersimpul dari berbagai definisi , ada ciri – ciri yang melekat pada

pengertian pajak6 yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan

pelaksananaanya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah

6 Ibid, Hlm 6
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4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investmen.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

2.2.3 Jenis Pajak dan Fungsi Pajak

Di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokkan pajak agar dapat membedakan

antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan

menjadi 3 macam , yaitu 7 :

1. 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.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri dari wajib pajak.

b. Pajak Objektif Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

7 Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, 2012, Pengantar Ilmu Pajak ,  PT Rajagrafindo Persada,
Jakarta, Hlm 53
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b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

Adapun beberapa fungsi pajak yaitu8 :

1. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang aman, murah dan

berkelanjutan.

2. Fungsi pajak sebagai Instrumen keadilan dan pemerataan.

3. Fungsi pajak sebagai Instrumen kebijakan pembangunan.

4. Fungsi pajak sebagai Instrumen ketenagakerjaan.

5. Fungsi pajak sebagai Instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan

iklim.

2.2.4 Wajib Pajak dan Objek Pajak

Wajib pajak pada awalnya berasal dari subjek pajak yang dikenakan pajak karena

memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang telah ditentukan. Dengan

demikian, ada keterkaitan antara subjek pajak dengan wajib pajak, walaupun

keduanya dapat dibedakan secara hukum karena keberadaan wahib pajak bermula

dari subjek pajak.9

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang_undang sehingga dapat

dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung bahwa objek pajak,

boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus

dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam

8 Ibid, Hlm 44

9 Saidi Muhammad Djafar, 2007, Pembaruan Hukum Pajak Edisi Revisi, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta. Hlm 41
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masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih

dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi

Negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Hal ini dipertegas

Rochmat Soemitro (1986;99) bahwa yang dapat dijadikan objek pajak banyak

sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan

sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.10

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat

dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan atau

kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang

mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau

bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka

yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut diwajibkan

memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada

Negara melalui pembayaran pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya

seluruhnya telah dialokasikan kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk

berbagai keperluan Pemerintah Daerah terutama untuk pembangunan di daerah.

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. Bangunan

adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau

10 Ibid. Hlm 72
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perairan.11 Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas

tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial

ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak

atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.12

Pajak Bumi dan Bangunan adalah 13 pajak nyang dikenakan atas harta tak gerak,

maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu

keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan

tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut juga pajak

yang objektif.

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak

sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.14 Kondisi sunjektif subjek pajak tidak

mempengaruhi besarnya pajak. Walaupun pajak ini merupakan pajak obektif

tetapi tentunya akan dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya

setiap tahun dikeluarkan.

11 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

12 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan dilihat pada tanggal 27 Mei 2014, pukul
22.54 wib.

13 Rochmat Soemitro, 1989, Pajak Bumi dan Bangunan, PT Eresco, Bandung, Hlm 5

14 Darwin, 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2, Mitra Wacana Media,
Jakarta, Hlm 6



15

2.3.2 Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD

1945 yang berbunyi : “ Segala Pajak untuk kepentingan/keperluan Negara

berdasarkan Undang-Undang”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pengganti Undang-Undang 12 Tahun

1985 sebagai realisasi dari amanat Garis-garis besar haluan Negara (GBHN)

Tahun 1983, sekaligus memperbaharui serta memperbaiki merupakan sistem

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga Negara

mampu membiayai pembangunan dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri.

Dengan demikian pembangunan itu sendiri terjamin kelangsungannya.

2.3.4 Pengertian Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Subjek itu sendiri menunjukan pada wajib pajak itu sendiri

(masyarakat). Sedangkan pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 1 adalah : “Orang atau Badan secara nyata

mempunyai hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau

memiiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”

Jadi subjek pajak menunjuk wajib pajak itu sendiri (masyarakat). Sebagaimana

dimaksud di dalam ayat (1) di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak,

menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang,
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Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah15 orang atau badan yang secara nyata

mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan. Subjek Pajak PBB, belum tentu

merupakan wajib pajak PBB.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan usaha yang secara nyata

mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.16 Subjek

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata17:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

3. Memiliki bangunan, dan atau;

4. Menguasai bangunan, dan atau;

5. Memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Objek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 18objek pajak

yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi Objek

Pajak itu adalah Bumi dan bangunannya.

15 Rochmat Soemitro, 1989, Pajak Bumi dan Bangunan, PT Eresco, Bandung, Hlm 17

16 Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.

17 http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb
Ddilihat pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 23.18 wib.

18 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.
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Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”19:

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di

pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun,

tanah, pekarangan, tambang.

2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan

tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar

mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat,

jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan pemungutan tersebut adalah

Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

adalah wajib pajak itu sendiri yakni orang atau badan secara nyata mempunyai

suatu hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki manfaat atas

bangunan

2.3.5 Tarif  Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasrkan pasal 5 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan , tarif pajak yang

dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0.5% (lima persepuluh

persen). Berdasarkan ketentuan tarif ini pajak yang dibayar selalu akan berubah

sesuai dengan jumlah yang dikenakannya. Dengan perkataan lain semakin besar

jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan (NJOP) semakin besar utang

pajaknya, akan tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presntase yang sama.

Tarif semacam ini disebut juga tarif sebanding. Penerapan tarif PBB ini berlaku

19 http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb
Ddilihat pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 23.22
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sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB pada

tanggal 1 Januari 1986. Banyak masyarakat umum yang salah menafsirkan

besarnya kenaikan PBB adalah akibat kenaikan tarif, padahal tarif tersebut sejak

tahun 1986 sampai dengan saat ini tidak berubah tetap 0,5%. Kenaikan PBB yang

terjadi setiap tahun adalah karena keadaan dasar pengenaan PBB (NJOP PBB)

akibat naiknya harga tanah ataupun kenaikan material dan upah kerja untuk

bangunan.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), besarnya tariff PBB Perdesaan dan Perkotaan

paling tinggi 0,3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.20

2.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena

pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-

tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut21 :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu

kali dalam satu Tahun Pajak.

2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang

nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya

20 Darwin, 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2, Mitra Wacana Media,
Jakarta, Hlm 32

21 http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb ,
dilihat pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 23.42 wib
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NJOPTKP adalah pengurang dari NJKP dalam menghitung PBB. NJOPTKP

hanya diberikan satu kali untuk setiap Wajib Pajak. Apabila WP mempunyai

beberapa Objek Pajak, NJOPTKP hanya diberikan untuk Objek Pajak yang

nilainya paling besar. Ketentuan NJOPTKP di atur dalam UU Nomor 28 Tahun

2009 serendah-rendahnya adalah Rp 10.000.000,- 22

Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan

NJOPTKP hanya salah satu objek yang nilainya besar. Sehingga lebih sering

seorang wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam wailayah satu

Kabupaten/Kota, keseluruhan objek tersebut mendapat Fasilitas Pengurangan

NJOPTKP.23

NJOPTKP ditetapkan serendah-rendahnya Rp. 10.000.000 untuk setiap Wajib

Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut untuk setiap

daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat

melalui Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan

pendapatan Pemerintah Daerah setempat.24

22 http://pajakbumidanbangunan.blogspot.com/ , dilihat pada tanggal 27 Mei 2014, pukul 23.44
wib

23 Darwin, 2013, Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2, Mitra Wacana Media,
Jakarta, Hlm 33

24 Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2010, Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun
Praktis, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 753


