
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan daerah telah 

menyebabkan perubahan yang cukup mendasar mengenai sistem pengaturan hubungan pusat 

dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. 

Dalam era otonomi daerah yang sekarang ini diberlaku-kan, daerah diberikan kewenangan 

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara 

lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudah-kan 

masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu juga diharapkan mampu 

memicu percepatan  persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. 

Sejalan dengan besarnya kewenangan yang diberikan tersebut, maka pemerintah daerah 

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerinta-han dan pembangunan di daerahnya sendiri melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan 

semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai 

Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah 

besar. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, daerah harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan 

dalam pembelanjaan APBD-nya. 

Pendapatan daerah akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan rumah 

tangga daerah, dengan harapan agar daerah dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan 



pusat. Mengacu pada ketentuan diatas, jelas bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberi 

kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya 

sendiri. Hal ini membawa konsekuensi semakin kecilnya peranan pemerintah pusat dalam 

mengurus pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan pembangunannya, 

sehingga menuntut daerah untuk mampu membiayai sendiri kebutuhan pembangunan. 

Dengan demikian kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan 

berbagai potensi daerah sebagai potensi sumber penerimaan daerah menjadi sangat 

menentukan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat 

didaerah. Dari uraian diatas semakin jelas bahwa peranan pemerintah daerah dalam 

pembangunan semakin berat, khususnya dibidang keuangan guna  membiayai pembangunan 

daerah. pemberian keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2004 

telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai 

peningkatan PAD-nya secara signifikan.

Pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahaan daerah setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah tersebut di 

atas, maka dalam penyelenggaraannya diperlukan biaya yang cukup besar. Sumber 

pembiayaan selain diperoleh dari bantuan pemerintah pusat juga diusahakan sendiri oleh 

daerah sesuai dengan statusnya sebagai daerah otonom.

Di  dalam Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan Daerah, Sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, 

yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah



a) Pajak Dan Retribusi Daerah.

b) Keuntungan Perusahaan Yang Di Miliki Oleh Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan

a) Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b) Dana alokasi umum, dan

c) Dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu 

saja masih dalam koridor peraturan perundang -undangan yang berlaku. Upaya dalam 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat menopang pembiayaan 

penyelenggaraan kehidupan rumah tangga daerah, dilakukan pemerintah dengan melakukan 

berbagai kebijakan perpajakan daerah, 

diantaranya menetapkan UU No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah. Pemberian 

kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong 

pemerintah untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah antara lain Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ini merupakan pendapatan yang diperoleh daerah serta  dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.



Dari berbagai jenis sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas, secara teoritis pajak 

merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peran penting 

guna membiayai pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pajak dianggap sebagai 

salah satu perwujudan dari kewajiban warga negara yang merupakan sarana peranserta dalam 

pembiayaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas 

pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan usaha yang diberikan oleh 

pemerintah, dan hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian wilayah Propinsi Lampung  memiliki potensi 

ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sektor 

pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Dengan potensi ekonomi yang 

cukup besar maka secara langsung ataupun tidak langsung memberi dampak ekonomis yang 

cukup tinggi terhadap perkembangan perekonomian dan peningkatan  PAD (khususnya pajak 

dan retribusi daerah) di Kabupaten Lampung Tengah.

Pencapaian realisasi target PAD Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari berbagai 

sumber PAD yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah, yang  salah satunya adalah 

Penerimaan Pajak bahan Galian Golongan C. Untuk mengetahui besarnya perkembangan 

target dan realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini 

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 
2002-2008 (Dalam Rupiah)

Tahun
Pendapatan Asli Daerah Pencapaian

(%)Target Realisasi

2002 8.031.682.000,- 8.952.582.949,- 111,48

2003 7.706.627.500,- 13.450.426.927,- 174,53

2004 10.091.127.542,- 12.333.830.364,- 122,22

2005 12.468.230.289,- 8.930.032.365,- 71,62



2006 11.443.880.131,- 13.231.049.757,- 111,6

2007 17.305.736.767,- 13.239.225.773,- 76,50
2008 23.716.868.740,- 18.248.179.679,- 76,94

Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2007

Tabel 1 diatas terlihat bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

LampungTengah dalam kurun waktu tahun 2002 - 2008 pada tiap – tiap tahunnya tidak selalu 

mencapai target, ini dapat terlihat pada tahun 2003 target dan realisasi PAD tahun tersebut 

mencapai 174,53%. Mulai tahun 2004 pemerintah daerah Kabupaten LampungTengah 

berusaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini terlihat dari naiknya target yang semula 

Rp. 10.091.127,542 menjadi Rp. 12.333.830.364, terjadi pencapai target sebesar  122,2%. 

Sedangkan pada tahun 2005,2007-2008 terjadi penurunan rata-rata sebesar 75%.. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah adalah berasal dari Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan 

C. Daerah Kabupaten Lampung Tengah.secara nominal mengalami peningkatan PAD, salah 

satunya berasal dari penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C. Tetapi penerimaan Pajak 

Bahan Galian Golongan C setiap tahunnya belum mencapai target, sehingga secara rata-rata 

realisasi pencapaian  Pajak Bahan Galian Golongan C  daerah Lampung Tengah dari tahun 

2002 – 2008 baru mencapai 82.29% persen. Rekaputilasi Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah. disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekaputilasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Lampung Tengah 
Tahun 2002- 2008 (dalam rupiah)

Tahun 
Anggara

n

Pajak
Daerah

Retribusi 
Daerah

Bagian Laba 
Usaha Daerah

Penerimaaan 
Lain-lain

2002
3.137.656.000,

-
4.097.837.000,- - 796.189.000,-

2003
3.324.644.000,

-
2.360.523.000,- -

2.021.460.500,
-

2004
4.046.000.000,

-
2.391.714.498,-

2.000.000.000,
-

1.653.413.044,
-

2005 4.176.500.000, 2.640.695.289,- 3.490.000.000, 2.161.035.000,



- - -

2006
4.865.500.000,

-
2.754.859.639,-

2.629.000.000,
-

1.197.520.491,
-

2007
5.576.000.000,

-
5.968.071.000,-

2.500.000.000,
-

2.000.000.000,
-

2008
7.516.107.900,

-
10.039.582.500,

-
2.500.000.000,

-
3.661.178.340,

-

Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, 2007

Dari Tabel 2 Sumbangan PAD Kabupaten Lampung Tengah sejak Tahun Anggaran 2002 

sampai dengan Tahun Anggaran 2008, sebagian besar didominasi oleh pajak daerah, 

walaupun penerimaan yang didapatkan berfluktuasi.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Pertambangan Kabupaten Lampung 

Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan 

    pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. Pengawasan terhadap sumber-sumber dan kegiatan pencemaran dan perusakan 

    lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak   

    Lingkungan (AMDAL)

3. Pelaksanan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan

4. Penerapan dan pengawasan pelaksanan Rencana Pengolahan Lingkungan 

    (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL) serta pengendalian   

    Pelaksanaan AMDAL

5. Penerapan dan sebagai fungsi informasi Iingkungan,penyuluhan dan 

    peningkatan peran serta masyarakat Merumuskan kebijaksanaan teknis 

    bimbingan dan pembinaan,perizinan sesuai kebijaksanaan dibidang 

    pertambangan yang ditetapkan oleh Bupati

7. Melakukan urusan Kesekretariatan



8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi pajak pengambilan dan pengolahan bahan 

galian golongan C dapat dilihat pada table Target dan realisasi Penerimaan Pajak bahan 

Galian Gol C Kabupaten lampung Tengah tahun 2002 – 2008 dibawah ini

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C 

               Kabupaten Lampung Tengah Anggaran 2002-2008 (DalamRupiah).

Tahun
Pajak Bahan Galian Gol C Penyimpangan

(%)Target Realisasi

2002 790.000.000,- 488.007.096,- 61,7

2003 470.000.000,- 389.477.848,- 82,867

2004 415.000.000,- 351.268.995,- 84,64

2005 220.000.000,- 231.186.254,- 105,08

2006 235.000.000,- 362.905.270,- 155,70

2007 300.000.000,- 469.440.232,- 156,48

2008 390.000.000,- 462.351.556,- 118,55

Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten La,punh Tengah, 2007

Pada tahun 2002 ditetapkan target penerimaan Pajak Bahan Galian Gol C sebesar Rp 

790.000.000,00 dan ternyata hanya terealisir sebanyak 61.7 persen atau sebesar Rp 

488.007.096,00.

Memperhatikan realisasi tahun 2002 yang tidak tercapai pada tahun 2003 ditetapkan target 

penerimaaan turun sebesar Rp 470.000.000,00. Dan target tersebut tidak dapat  terealisasi 

sebesar 82,867 persen atau sebesar Rp 389.477.848,00.



Pada tahun 2004 dimana terjadi penurunan target yaitu sebesar Rp. 415.000.000,00 turun 13 

persen dibawah target tahun sebelumnya dari target pada tahun tersebut terealisasi Rp. 

351.268.995,00 atau sebesar 84,64 persen

Pada tahun 2005 kegiatan pemerintah mulai normal kembali sehingga di-tetapkan target 

penerimaan Pajak Bahan Galian gol C sebesar Rp 220.000.000,00 dan ternyata hasilnya 

terealisir sebanyak 105.08 persen atau sebesar Rp 231.186.254,00. Pada tahun 2006 

ditetapkan target penerimaan Pajak Bahan Galian gol C sebesar Rp 235.000.000,00.  Dari 

target tersebut ternyata mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 362.905.270,00  atau 155,70 

persen, Atas dasar pengalaman tahun 2005-2006, maka pada tahun 2007 dan 2008 ditetapkan 

kenaikan target, pada tahun 2007 ditetapkan target sebesar Rp. 300.000.000,00 dan ternyata 

hasilnya terealisir sebanyak 156,48 persen atau sebesar Rp. 469.440.232,00 Pada tahun 

berikutnya tahun 2008 ditetapkan target sebesar Rp. 390.000.000,- dan hasilnya teralisir 

kembali yaitu sebesar Rp. 462.351.556,00 atau 118,55 persen dari target yang telah 

ditetapkan.

Dari data di atas terlihat bahwa perkembangan penerimaan Pajak Bahan Galian gol C di 

Kabupaten Lampung Tengah secara nominal terus mengalami peningkatan.  Namun secara 

persentase pencapaiaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena besarnya 

pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan perekonomian dan stabilitas penduduk. Pajak 

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagai salah satu penerimaan 

daerah yang potensial.

Pemungutan pajak hasil produksi bahan galian golonan C dapat dilakukan dengan Sistem 

laporan dan pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan pengawasan instansi 

yang berwenang..



B.  Permasalahan 

Pengelolaan terhadap Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, perlu 

diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai usaha 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selama Tahun Anggaran 2003-2008 

penerimaan pajak tersebut tidak efektif, sehingga kontribusi terhadap PAD berfluktasi. 

Beradasrkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu :

“Bagaimanakah Efektifitas kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah pada tahun 2000-2008 dalam meningkakan penerimaan sektor Pajak 

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.”

C.  Tujuan Penulisan

“Untuk mengetahui Efektifitas kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan 

galian golongan C.”

D.  Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah 

daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan, dalam 

membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya.  Salah satu penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah adalah dari hasil Penerimaan 

pjak bahan galian Gol C. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan pendapatan asli daerah terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah.



Adanya otonomi yang diberikan kepada daerah, menuntut adanya kemampuan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Salah satu faktor kemampuan yang dapat 

mendukung pelaksanaan ekonomi dan pembangunan   

di daerah adalah adanya kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan penerimaan Daerah pada sektor pajak khususnya.

Menurut UU No 18 Tahun 1997, Kabupaten Lampung Tengah memiliki enam jenis pajak 

daerah, yaitu :

1. Pajak Reklame 4. Pajak Penerangan Jalan

2. Pajak Hiburan 5. Pajak Hotel

3. Pajak Penggalian dan Pengelolaan Galian C 6. Pajak Restauran

Penerimaan dinas pertambangan daerah yang berasal dari sektor pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian golongan C dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dipengaruhi oleh : 

jenis bahan galian golongan C dan standarisasi harga.  Berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi bahan galian golongan C di Lampung Tengah dilihat dari setiap sumbernya :

1. Pasir

2. Batu

3. Tanah Diatome

Bahan galian ini tergolong bahan galian C atau jenis pertambangan rakyat. Kawasan ini 

mempunyai cadangan bahan galian jenis ini sangat besar, terutama untuk pasir dan batu 

sebagai material bangunan.  Lokasi ini dikelilingi oleh satuan batuan Endapan Gunung Api 

yang mengadung bahan-bahan material bangunan. Bahan galian jenis ini dapat diusahakan 

oleh rakyat tanpa memerlukan teknologi dan alat berat yang canggih. Sedangkan fungsi pajak 

pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sendiri adalah sebagai penyumbang 

bagi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. 



Estimasi dalam hal ini merupakan tinjauan kedepan dari suatu keadaan , dalam hal ini 

estimasi pajak yakni tinjauan keadaan penerimaan pajak yang dimiliki oleh suatu daerah 

terhadap penggalian atau mekanisme pemungutan penerimaan pajak terhadap wajib pajak di 

daerah tersebut. (Ahmad Alfarizi, 10:2007). 

Dalam pelaksanaan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah, terdapat 

beberapa unsur yang terkandung di dalamnya.  Yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan.  Maksud dari adanya perencanaan adalah agar dalam menetapkan rencana dan 

penentuan anggaran sesuai dengan kepentingan yang semestinya sehingga tercapainya tujuan. 

Pelaksanaan merupakan fungsi dari kegiatan untuk melaksanakan rencana-rencana yang 

ditetapkan sebelumnya.  Maka sejalan dengan pelaksanaan, pengawasan pun dilakukan. 

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan dari perencanaan tersebut dapat terealisasi dengan 

rencana yang ditetapkan.  

Dalam pengeksploitasian bahan galian golongan C pasti menimbulkan dampak bagi 

lingkungan sekitar, yaitu baik dampak positif dan dampak negatif.  Maka dari itu harus 

adanya kebijakan yang seiring dan sejalan dengan pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah yaitu dengan diberlakukannya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Dengan adanya berbagai kebijakan diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Lampung 
Tengah dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan 
galian golongan C, sehingga nantinya pajak tersebut dapat turut meningkatkan PAD 
Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang


