
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah secara profesional. Hal 

ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di samping itu 

penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu setiap pemerintah 

daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-

masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik, serta adanya perubahan yang 

lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan 

pelayanan di daerahnya. 
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Di dalam UU No 23 Tahun 2014 dan UU No 33 Tahun 2004, Otonomi Daerah 

diletakkan secara utuh pada Daerah Kabupaten / Kota. Dalam kedudukannya 

sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakat. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah diharapkan adanya 

perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. 

Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah memberikan keleluasaan bagi 

Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan 

pembangunan daerahnya. 

 

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. 

Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu 

memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan 

tersebut khususnya dari penerimaan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi 

daerah, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di 

Indonesia. Pajak dipilih sebagai salah satu sumber penerimaan negara karena 

adanya potensi atas penerimaan masyarakat yang terus mengalami peningkatan, 

sehingga penerimaan negara dari segi pajak juga akan mengalami peningkatan. 

Pada masa orde baru, pemisahan kekuasaan negara Indonesia dilakukan secara 

sentralisasi dimana kekuasaan penuh berada di tangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk menjalankan kebijakan serta peraturan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun setelah berakhirnya masa orde 

baru, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dan hal ini memberikan 
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keuntungan bagi Pemerintah Daerah karena diberikan kesempatan untuk 

mengelola penerimaan pajaknya sendiri serta mengalokasikan penerimaan yang 

diperolehnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di 

daerahnya guna meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dan 

melalui adanya pemisahan kekuasaan desentralisasi, masing-masing Pemerintah 

Daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi daerahnya yaitu mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang 

berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan 

bukan pajak. 

 

Menurut Pasal 1 angka ke-10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis Pajak Daerah 

dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai 

dengan Pasal 2 ayat (2) huruf i UU No 28 Tahun 2008 bahwa Sarang Burung 

Walet merupakan jenis pajak kabupaten atau kota.  

 

Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat banyak sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang dimana salah satunya berasal dari pajak Sarang Burung Walet. 

Usaha penangkaran walet mulai ada di Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pribadi
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan
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yaitu pada tahun 2004, awalnya salah satu warga di Desa Pematang Pasir 

membuat rumah yang cukup tinggi dan tiba-tiba banyak walet yang hinggap di 

rumah tersebut, setelah itu beberapa warga yang memiliki keinginan dan modal 

juga membuat gedung yang tinggi supaya burung walet hinggap di atasnya, 

Hingga saat ini jumlah gedung walet yang terdapat di Desa Pematang Pasir sudah 

cukup banyak.
1
 Selain di Desa Pematang pasir gedung atau tempat penangkaran 

sarang burung walet di Kabupaten Lampung Selatan semakin banyak diantaranya 

di Kecamatan Natar, Tanjung bintang, Kalianda, Palas dan Gunung Rajabasa. 

 

Di Lampung Selatan ada 500 unit gedung walet,tetapi yang produksi hanya 58 

unit dan pemiliknya tidak berdomisili di Lampung Selatan sehingga target 

pendapatan sulit tercapai, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza menjelaskan 

dari 500 unit yang ada di kabupaten ini yang produksi hanya 58 unit, selain itu 

tidak tercapainya target PAD yang di tetapkan karna pemilik gedung sarang 

burung walet tidak berdomisili di kabupaten setempat.
2
 Di Lampung Selatan, 

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet. 

Kewenangan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diberikan kepada Dinas 

Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009  

tentang Pajak dan Rtribusi Daerah, Dinas Kehutanan dapat memungut Pajak 

Daerah Sarang Burung Walet, dinas kehutanan dituntut untuk dapat memasukan 

dan meningkatkan pendapatan daerah semaksimal mungkin sesuai peraturan 

                                                           
1
Muhammad, gedung walet, 2010, sumber http://digilib.unila.ac.id. 

2
Koran Lampung post, rabu, 21 mei 2014 
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Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Tetapi dalam kenyataan nya Dinas 

Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil mengelola dan 

mengkordinir pemungutan Pajak Sarang Burung Walet tersebut. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan 

penelitian tentang Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan 

dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan dalam 

pemungutan Pajak Sarang Burung Walet untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah? 

2. Bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah merupakan suatu penelitian ilmiah, dimana berbagai data 

dan informasi yang dikumpulkan dan diolah serta di analisis yang bertujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka membantu 

memecahkan suatu masalah yang sedang di hadapi. Sesuai dengan permasalahan 

di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang akan di teliti. 

1. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung 

Selatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet  sebagai PAD. 
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2. Untuk mengetahui kontribusi pemungutan pajak sarang burung walet  dalam 

peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yakni 

Hukum Pajak Daerah, yakni Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. 

 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Lampung Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bagi wajib pajak 

Sarang Burung Walet agar taat membayar Pajak dan bagi masyarakat pada 

umumnya sebagai pengetahuan, peneliti, dan sebagai bacaan bagi peminat 

masalah perpajakan daerah sehingga dapat di jadikan salah satu referensi, dan 

dapat menjelaskan pengaturan hukum pajak sarang burung walet dan pelaksanaan 

pemungutannya di lapangan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Lampung Selatan, serta mengetahui kendala dalam penerapan Pajak 

sarang burung walet dan upaya untuk mengatasinya. 

 

 

 


