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ABSTRACT 

EVALUATION OF TAX WITHDRAWAL POLICY BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) IN THE TOWN OF 

BANDARLAMPUNG 

 

BY 

 

UKI SETIANI 

 

Tax Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) is a tax that are 

diverted from the Central Government to the regions, as the local tax Revenue 

used to add BPHTB Native City of Bandarlampung in helping existing 

development in the area of the city of Bandarlampung. The town of 

Bandarlampung BPHTB tax withdrawal starts in 2011, based on the reference run 

against local regulations (Perda) city of Bandarlampung in 2011 about tax areas. 

Research on the evaluation policy operates BPHTB tax withdrawals that are run in 

the town of Bandarlampung through performance that is run by the implementor 

of policies, with the problems occurred in implementing the withdrawal tax 

BPHTB in city of Bandarlampung. The purpose of doing research is to analyze 

and evaluate the policy of withdrawing tax BPHTB executed in the town of 

Bandarlampung. Type of this research is descriptive research with qualitative 

approach, using the method of data collection through interviews, documentation, 

and observations. 

The results obtained in this study that the withdrawal of the tax policy evaluation 

in the city of Bandarlampung BPHTB less successful. Because there are still 

problems in the implementation of the withdrawal which is executed that is yet to 

achieve the target of its intended purpose because it is affected by the 

environment, so as to make the system on the withdrawal tax BPHTB does not 

run as expected, income tax withdrawal BPHTB which do not reach the target to 

the target that was specified in the PAD the city of Bandarlampung. In addition to 

the lack of socialization which is given to the taxpayer was also influential, so 

many taxpayers who have not yet learned about the system being run as well as 

the use of funds from the policy of withdrawing tax BPHTB in the town of 

Bandarlampung. 

 

Keywords: Evaluation Of Policy, Withdrawal Tax, Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 



 

ABSTRAK 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA 

BANDARLAMPUNG 

 

Oleh 

UKI SETIANI 

 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah 

satu pajak yang dialihkan dari pemerintah pusat kepada daerah, sebagai pajak 

daerah BPHTB digunakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandarlampung dalam membantu pembangunan yang ada di daerah Kota 

Bandarlampung. Kota Bandarlampung mulai menjalankan penarikan pajak 

BPHTB pada tahun 2011, dijalankan berdasarkan acuan terhadap Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandarlampung Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada 

penelitian ini menitik beratkan evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB yang 

dijalankan di Kota Bandarlampung melalui kinerja yang dijalankan oleh para 

implementor kebijakan, dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan 

penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. Tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan penarikan pajak 

BPHTB yang dijalankan di Kota Bandarlampung. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode 

pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa evaluasi kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota Bandarlampung kurang berhasil. Karena masih ada 

masalah dalam pelaksanaan penarikan yang dijalankan yaitu belum tercapainya 

target dari tujuan yang telah ditetapkan karena dipengaruhi oleh lingkungan, 

sehingga membuat sistem pada penarikan pajak BPHTB tidak berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, pendapatan penarikan pajak BPHTB yang tidak 

mencapai target berpengaruh terhadap target yang telah ditentukan pada PAD 

Kota Bandarlampung. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada 

wajib pajak juga berpengaruh, sehingga wajib pajak banyak yang belum paham 

tentang sistem yang dijalankan serta penggunaan dana dari kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. 

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penarikan Pajak, Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan hak pemerintah untuk melakukan pemungutannya kepada wajib 

pajak, wajib pajak merupakan orang atau badan yang mempunyai kewajiban 

untuk membayar pajak tersebut. Kota Bandarlampung merupakan salah satu kota 

yang penarikan pajaknya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan yang digunakan 

kembali sebagai pengganti serta penyempurna peraturan perpajakan di Kota 

Bandarlampung yang penyusunannya terdiri kedalam bentuk Peraturan Daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Peraturan Daerah (Perda) sebagai penyempurna dan pengaturan kembali semua 

ketentuan perpajakan daerah kedalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah dalam rangka untuk menyeragamkan ketentuan formal yang 

mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan 

ketentuan material yang meliputi antara lain objek pajak dan subjek pajak, tarif 

pajak, dana pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak, serta ketentuan 

mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan 
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pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan daerah ini juga 

digunakan dalam rangka menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-Undang 

tersebut terdapat ketentuan untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan dan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang 

Burung Walet kepada pemerintah kabupaten/kota dari yang sebelumnya 

merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Keputusan ini dapat 

menjadi penguat dalam penunjang pembiayaan pada penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandarlampung. 

Salah satu pajak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah ialah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 yang di sebut dengan Undang-Undang 

BPHTB, memberikan suatu pengertian pajak BPHTB merupakan pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya 

disebut pajak. Jadi BPHTB sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Menurut Undang-Undang BPHTB, Perolehan Hak Atas Tanah dan 

atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

Pajak BPHTB di Kota Bandarlampung dijalankan sesuai dengan Perda Nomor 01 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada tahun 2011 pajak BPHTB mulai 
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dilimpahkan dan dijalankan oleh salah satu dinas yang ada di Kota 

Bandarlampung yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandarlampung 

yang sejak awal  tahun 2017 ini diubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung. Penarikan pajak BPHTB di 

Kota Bandarlampung selain dilakukan oleh pihak BPPRD, pihak ke tiga yaitu 

notaris/PPAT juga ikut terlibat di dalam penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak BPHTB dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak BPHTB Tahun 2011-2016 

Tahun Jumlah Wajib Pajak 

2011 4.211 WP 

2012 5.554 WP 

2013 2.634 WP 

2014 2.694 WP 

2015 2.694 WP 

2016 3.472 WP 

(Sumber: BPPRD Kota Bandarlampung, Tahun 2017 ) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa penarikan pajak yang dilakukan terhadap wajib 

pajak setiap tahun tidak stabil karena wajib pajak BPHTB ialah orang atau badan 

yang melakukan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang setiap tahunnya 

tidak bisa ditentukan wajib pajaknya. Pada proses pelaksanaan penarikan pajak 

BPHTB di Kota Bandarlampung keterlibatan pihak notaris/PPAT melakukan 

penarikan pajak dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat yang dapat 

membayarkan pajaknya langsung ke BPPRD. Hal tersebut dikarenakan tempat 

tinggal yang jauh dari Kantor BPPRD maupun ada hal-hal yang membuat mereka 

tidak dapat membayar langsung ke kantor BPPRD. 
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Penarikan pajak BPTHB yang dijalankan pada saat itu mengalami ketidak 

percayaan antara pihak BPPRD dan pihak notaris/PPAT yang terkait, karena 

dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB, wajib pajak banyak yang lebih 

menggunakan jasa notaris/PPAT. Dapat dilihat dalam salah satu berita yang 

dituliskan bahwa ada perbedaan pandangan antara pihak BPPRD dan 

notaris/PPAT. Pihak BPPRD menjelaskan bahwa pada saat menjalankan tugasnya 

mereka sudah mengikuti aturan yang ada, BPPRD menemukan suatu kejanggalan 

di lapangan diduga pihak notaris mengurangi nilai transaksi, misalnya dijelaskan 

nilai transaksi sebesar Rp5 miliar tetapi ditulis oleh pihak notaris sebesar Rp1,5 

miliar yang nantinya memperkecil pembayaran pajak yang akan dibayarkan oleh 

wajib pajak. Kejadian ini membuat pihak BPPRD tidak lagi percaya oleh pihak 

notaris dalam penarikan pajak yang mereka lakukan. Pihak BPPRD menyarankan 

untuk masyarakat yang akan membayar pajak BPHTB langsung ke BPPRD bukan 

melalui pihak notaris/PPAT, mereka juga menjelaskan bahwa pihak notaris/PPAT 

sebenarnya hanya menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta bukan sebagai 

pihak yang menarik pajak BPHTB. (http://setialampung.com/soal-bphtb-dispenda-

bandarlampung-akan-terapkan-sistem-zonasi/, diakses pada 23 Juli 2016, pukul 13.23 

WIB). 

Pernyataan yang diungkapkan oleh pihak notaris bahwa pihak BPPRD yang 

lambat dalam memproses pembayaran pajak yang dilakukan, mereka 

menyebutkan bawasannya pihak BPPRD membuat suatu kebijakan tentang 

penarikan pajak dilakukan sebesar 70% dan tanpa payung hukum yang jelas. 

Menurut pihak notaris harga atau nilai jual tanah itu merupakan hasil kesepakatan 

yang dilakukan antara pembeli dan penjual sedangkan notaris hanya mencatat 
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hasil transaksi yang mereka lakukan. Pihak BPPRD disini menarik pajak BPHTB 

tersebut sekitar 70% dan jika pihak notaris tidak ingin mengikuti keinginan 

BPPRD dengan menaikkan harga jual tersebut, maka BPPRD akan memperlambat 

proses verifikasi yang mereka jalankan. (Penelitian pertama yang dilakukan oleh 

peneliti di BPPRD kota Bandarlampung Tanggal 07 Oktober 2016). Masalah ini 

merupakan hal yang perlu di perhatikan baik itu oleh BPPRD maupun 

notaris/PPAT, karena masalah ini menjadi hal yang nantinya dapat membuat 

masing-masing pihak dirugikan baik itu BPPRD, notaris/PPAT, serta wajib pajak, 

dan bahkan kebijakan yang mengatur tentang penarikan pajak BPHTB juga perlu 

dikaji ulang. 

Penarikan pajak BPHTB yang dilakukan selama ini menurut Ibu Mutia Kepala 

Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam pajak di BPPRD mengatakan bahwa 

ketidaklancaran perjalanan penarikan pajak ini sering terjadi dari mulai 

ditetapkannya Perda tahun 2011-2015. Sehingga membuat pihak BPPRD dan 

pihak notaris/PPAT sering menjalankan pertemuan dan membahas tentang 

masalah tersebut, tetapi dalam pertemuan yang dilakukan belum mendapatkan 

titik temu yang sesuai dengan diharapkan masing-masing pihak. (Penelitian 

pertama yang dilakukan oleh peneliti di BPPRD kota Bandarlampung Tanggal 07 

Oktober 2016) 

Pada awal tahun 2016 dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 

yang berlaku mulai dari 9 Mei sampai dengan 20 Juli 2016, dengan penjelasan 

dalam Perwali tersebut yaitu penarikan pajak BPHTB dijalankan sesuai dengan 

zona, zona ini dibuat per-kecamatan dan ditentukan dengan harga permeter tanah 

yang ada di kecamatan tersebut. Pada saat wajib pajak datang ke BPPRD dan akan 
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membayar pajak, pihak BPPRD melihat terlebih dahulu masuk dalam zona berapa 

sehingga dalam penarikan nilai objek pajak disesuaikan dengan harga tanah yang 

ada dalam zona tersebut. Pihak notaris tidak ikut andil. Dikarenakan masyarakat 

yang langsung datang dan pihak BPPRD langsung menjalankan tugasnya yaitu 

dengan data diverifikasi dan setelah itu wajib pajak membayarkan langsung ke 

Bank Lampung. Masyarakat disarankan untuk langsung membayar pajaknya 

kepada BPPRD tanpa melalui pihak ketiga sehingga dapat meminimalisir 

ketidaksesuaian nilai objek pajak yang akan di bayarkan, dan selama zona ini 

dijalankan mendapatkan respon yang positif dari wajib pajak. 

Setelah sistem zonasi ini dijalankan walaupun mendapat respon positif dari wajib 

pajak sendiri, pada saat itu Wali Kota Bandarlampung mengeluarkan surat 

pencabutan, dan pihak BPPRD mengikuti aturan tersebut dengan melakukan 

pencabutan sistem zonasi. Setelah pencabutan dilakukan oleh BPPRD sistem 

zonasi tidak digunakan lagi dalam penarikan pajak BPHTB, tetapi kembali 

keperaturan awal sesuai dengan Perda nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah dan dengan tidak melibatkan pihak notaris kedalamnya dan masyarakat 

langsung datang ke BPPRD. Alasan pihak BPPRD tidak melibatkan pihak notaris 

di karenakan pajak merupakan kewajiban pihak BPPRD yang menjalankan, 

sedangkan notaris/PPAT bertugas sebagai pembuat akta tanah. 

Ketentuan tersebut terdapat dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah Pasal 81 ayat 1 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa 

PPAT/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan 

atau/bangunan setelah wajib pajak menyertakan bukti pembayaran pajak. Isi 

dalam Perda ini sudah menjelaskan bahwa PPAT atau notaris tidak wajib untuk 
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menarik pajak dari wajib pajak. Tata cara dalam penetapan dan pemungutan pajak 

BPHTB ini dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 BAB XV Pasal 85 ayat 1 tentang 

Pajak Daerah menjelaskan bahwa setiap wajib pajak dituntut untuk membayar 

pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) atau dibayar sendiri 

oleh wajib pajak dan didalam ayat ke 3 dijelaskan bahwa pajak BPHTB ini masuk 

dalam jenis pajak yang dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

Pada penarikan pajak BPHTB sendiri baik sistem, mekanisme, dan tatacara 

pelaksanaan hak dan kewajibannya menjadi ciri yang sederhana dalam perubahan 

peraturan daerah ini tetap menganut sistem self assessment. Menurut Diana dan 

Lilis (2009:1), sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang harus dibayar. Kota Bandarlampung sistem ini belum berjalan dengan 

apa yang diharapkan, karena masih banyak wajib pajak yang membayarkan 

pajaknya melalui pihak notaris/PPAT. Sedangkan di BPPRD sendiri tujuan dari 

self assement adalah diharapkan kejujuran dari wajib pajak untuk membayar 

pajaknya sendiri ke Bank Lampung setelah wajib pajak melakukan verifikasi data 

yang telah diproses oleh pihak BPPRD. Setelah BPPRD melakukan verifikasi 

data, mereka dapat melihat wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya 

tersebut ke Bank Lampung melalui bidang pembukuan yang ada di BPPRD 

tersebut. (Penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti di BPPRD kota 

Bandarlampung Tanggal 07 Oktober 2016) 

Target pendapatan pajak di Kota Bandarlampung sebesar Rp140.000.000.000,- 

yang sampai saat ini belum tercapai. Menurut kepala BPPRD Kota 
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Bandarlampung, Bapak Yanwardi mengatakan bahwa sampai saat ini pajak 

BPHTB baru mencapai angka Rp73.288.849.485,59 miliar dari 

Rp140.000.000.000 yang menjadi target awal, sedangkan target ini dijadikan 

sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Bandarlampung. (http://lampung.tribunnews.com/2016/11/28/pemkot-akan-

lakukan-pendataan-ulang-demi-genjot-capaian-pbb, diakses pada 11 Desember 2016, 

pukul 10.47 WIB) 

Kebijakan penarikan pajak BPHTB di jalankan sesuai dengan Perda Nomor 01 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tetapi pada saat pengimplementasiannya 

mendapatkan banyak sekali ketidaksesuaian antara pihak BPPRD sebagai badan 

yang di tunjuk untuk menjalankan penarikan pajak, serta pihak ke tiga 

notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya. Dalam Perda tersebut sudah di 

jelaskan bawasannya pihak notaris/PPAT hanya menjalankan tugasnya sebagai 

pembuat akta dan tidak memiliki hak untuk menjalankan penarikan pajak oleh 

wajib pajak, tetapi pada kenyataannya masih adanya wajib pajak yang membayar 

melalui pihak ke tiga tersebut, sehingga muncul masalah tentang Nilai Objek 

Pajak yang di tetapkan dengan keluhan yang dialami masyarakat. Alasan wajib 

pajak untuk tetap membayarkan pajaknya melalui pihak notaris/PPAT salah satu 

alasannya ialah tempat tinggal masyarakat jauh dari kantor BPPRD, dan agar tetap 

dapat dijalankan bersamaan dengan pembuatan akta tanah serta pembayaran pajak 

yang akan wajib pajak bayarkan, tetapi dengan hal tersebut membuat 

ketidakpercayaan yang ditimbulkan antara pihak BPPRD dan notaris/PPAT dalam 

menjalankan kebijakan penarikan pajak BPHTB. 

http://lampung.tribunnews.com/2016/11/28/pemkot-akan-lakukan-pendataan-ulang-demi-genjot-capaian-pbb
http://lampung.tribunnews.com/2016/11/28/pemkot-akan-lakukan-pendataan-ulang-demi-genjot-capaian-pbb
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Selain implementasi yang dijalankan pada kebijakan ini, kinerja yang dijalankan 

oleh satuan kerja pendukung kebijakan juga perlu diperhatikan dalam 

pengimplementasian kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuannya, maka harus didukung pula dengan adanya kinerja yang baik 

pada saat pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Satuan kerja pada 

pengimplementasian kebijkan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung 

ialah BPPRD Kota Bandarlampung serta notaris/PPAT, keduanya memiliki tugas 

masing-masing dalam menjalankan kebijakan penarikan pajak BPHTB tersebut. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, seiring dengan berjalannya Perda Nomor 01 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang membuat pengimplementasian Perda 

tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Maka menurut peneliti kinerja yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja 

belum sesuai dengan adanya peraturan yang ada, dengan demikian yang perlu 

diperhatikan disini ialah tentang kebijakan yang dilakukan, dilihat melalui 

masing-masing satuan kerja dalam pengimplementasian kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana evaluasi pada kebijakan proses penarikan Pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bandarlampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dapat diambil dari penjelasan latar belakang diatas adalah 

menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang dijalankan dalam  proses 

penarikan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota 

Bandarlampung. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan secara teoritis dan 

praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dalam ilmu pengetahuan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi 

negara dalam evaluasi kinerja kebijakan publik, terutama dalam kebijakan 

proses penerapan penarikan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan di Kota Bandarlampung. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandarlampung 

dan pihak notaris/PPAT untuk menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, 

terutama pada proses kebijakan penarikan pajak Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan di Kota Bandarlampung. 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono (2006:2), adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy 

is whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini mengandung 

sebuah makna yaitu kebijakan tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 

Menurut Sugandi (2011:79), kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang 

mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di 

buat oleh pemegang otoritas  publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik 

maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang 

menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses 

pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan 

publik akan dilaksankan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi 

pemerintah. 

Menurut Syafiie dkk (1999:106), kebijakan publik adalah semacam jawaban 

terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi 
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dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan 

pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah. 

Dunn dalam Syafiie dkk (1999:107), membuat suatu pengertian tentang kebijakan 

publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, menurut peneliti kebijakan publik 

merupakan suatu serangkaian pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berupa keputusan yang dapat 

digunakan sebagai pedoman, kebijakan tersebut berhubungan dengan semua 

kalangan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Subarsono (2006:11), dibagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Penyusunan Agenda 

Dalam penyusunan agenda di bagi menjadi tiga kegiatan yang perlu 

dilakukan, yaitu (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa 

sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab tidak 

semua kalangan menganggap fenomena tersebut masalah, (2) membuat 

batasan masalah, (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat 

masuk dalam agenda pemerintah. Dimana mobilisasi dukungan dapat 

dilakukan dengan mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam 
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masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa 

dan sebagainya. 

b. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan 

Pada tahapan ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, 

kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, 

membangun dukungan dan melalukan negosisasi, sehingga sampai pada 

sebuah kebijakan yang dipilih. 

c. Implementasi Kebijakan 

Pada tahapan ini diperlukan dukungan sumberdaya, dan penyusunan 

organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada 

mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan 

dengan baik. 

d. Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan 

Merupakan tahapan yang bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru 

dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan 

lebih berhasil. 

Tahapan kebijakan yang telah dijelaskan diatas, bawasannya tahapan-tahapan 

tersebut merupakan suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain dan 

saling mempengaruhi satu sama lain didalam suatu kebijakan. Menurut Dunn 

(2013:22), proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang ada pada proses 

analisis kebijakan dengan pengertian sebagai serangkaian aktivitas intelektual 

yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. 

Aktivitas politis tersebut merupakan proses pembuatan kebijakan yang juga 
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divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur 

urutan waktu. 

 

B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik 

 

1. Konsep Evaluasi Kebijakan 

Secara umum evaluasi kebijakan memiliki banyak pengertian yang luas dapat di 

artikan oleh beberapa para ahli, dan masing-masing dari pengertian tersebut 

memiliki penekanan yang berbeda-beda. Menurut Mulyadi (2015:121), evaluasi 

kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik 

yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik 

yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran, 

dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama. 

 

Menurut Dunn (2013:608), evaluasi kebijakan merupakan suatu yang dapat 

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting), dan 

penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis 

hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan. 

 

Menurut Adisasmita (2011:115), berpendapat bahwa evaluasi kebijakan publik 

merupakan aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan 

publik. Evaluasi kebijakan publik akan melihat dan menilai kebijakan publik yang 

dilaksanakan pemerintah (daerah) apakah sudah seperti yang diharapkan atau 

belum. Evaluasi kebijakan publik juga akan dapat menambah nilai dari proses 



15 
 

kebijakan itu sendiri. Tanpa adanya evaluasi kebijakan, kinerja kebijakan tidak 

dapat diterangkan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. 

Evaluasi terhadap kebijakan juga dilakuakn dengan menggunakan kriteria, 

demikian juga dalam memberikan rekomendasi. Kriteria untuk evaluasi 

diterapkan secara retrospektif (ex post) yaitu mengevaluasi hasil kebijakan 

(setelah dilakukan). Kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex 

ante) yaitu sebelum diterapkan atau setelah diaplikasikan. 

Menurut peneliti pengertian evaluasi kebijakan sendiri jika dilihat dari beberapa 

pengertian diatas ialah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam proses suatu 

kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan yang 

dapat digunakan untuk melihat serta mengukur keberhasilan suatu kebijakan atau 

program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan suatu yang harus dijalankan untuk melihat apakah 

kebijakan yang dijalankan ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Menurut Subarsono (2006:120), tujuan dari evaluasi kebijakan itu ialah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan 

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan 

sasaran kebijakan. 

b. Mengatur tingkat efisiensi suatu kebijakan 

Evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu 

kebijakan. 
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c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan 

Salah satu tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu untuk mengukur berapa 

besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan 

Evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan baik 

dampak positif maupun negatif. 

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan 

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara 

tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang 

Tujuan akhir dari evaluasi kebijkan itu sendiri ialah untuk memberikan 

masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang 

lebih baik. 

Menurut Adisasmita (2011:115), tujuan dari kebijakan publik adalah untuk 

menilai pelaksanaan kebijakan sampai sekarang ini dan membuat rekomendasi 

untuk perbaikan instrumen, desain dan implementasi program-program secara 

konsisten dan bersifat keseluruhan. Secara umum beberapa langkah dalam 

evaluasi kebijakan yakni mempelajari konsistensi antara program-program dan 

kegiatan pembangunan dengan kebijakan pembangunan yang dibuat, menemukan 

masalah dengan cara membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang 

seharusnya, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan dan pelaporannya. Langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijakan, 

yaitu: 
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a. Mempelajari formulasi kebijakan 

Pada pendekatan ini lebih menekankan untuk mengecek ketepatan proses 

dari formulasi kebijakan. Pendekatan ini untuk meyakinkan bahwa proses 

yang benar (due process) memang ada pada tempatnya dan sesuai dengan 

kebijakan yang dirumuskan. Pendekatan ini evaluator kebijakan publik 

percaya bahwa melakukan proses yang benar bisa diharapkan hasil yang 

baik dan benar. 

b. Mempelajari metode dan langkah-langkah implementasi kebijakan 

Kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan dengan metode dan cara-

cara tertentu. Langkah-langkah implementasi kebijakan perlu dipelajari 

agar dapat mengenali berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi 

tersebut. Pemberlakuan suatu kebijakan ada kalanya mempertimbangkan 

waktu dan ada tahapan-tahapannya. Dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi kebijakan faktor waktu sangat mempengaruhi hasil penilaian. 

Karena assesment yang tepat dengan mempertimbangkan faktor waktu ini 

harus menjadi perhatian para pemantau dan evaluator kebijakan karena 

boleh jadi berpengaruh terhadap perilaku pelaku kebijakan. 

c. Mempelajari hasil kebijakan 

Setelah memperoleh gambaran keseluruhan tentang pengejawantahan 

kebijakan kedalam program-program dan kegiatan atau dalam realitas 

sistem manajemen, kemudian perlu untuk meneliti detail-detail dari 

bagian-bagian yang terkait dengan kebijakan itu seperti dampak kebijakan, 

biaya-biaya yang ditanggung masyarakat dan sebagainya. 
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d. Membuat simpulan hasil evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap yang paling rumit dan sulit dalam melakukan 

evaluasi kebijakan. Tidak ada teknik yang paling baik dari berbagai teknik 

yang ada, akan tetapi kombinasi dari beberapa teknik yang memperkuat 

simpulan yang paling baik. Perlu diingat dalam melakukan simpulan 

secara keseluruhan ini adalah tujuan evaluasi kebijakan publik yaitu untuk 

memberikan rekomendasi bagi kebijakan itu sendiri atau implementasinya. 

Jadi, simpulan yang subjektif apapun tidak ada artinya  tanpa adanya 

rekomendasi yang baik. 

Secara teknis evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan beberapa hal 

apakah kebijakan publik itu tepat sasaran, sudah menyentuh semua lapisan 

masyarakat atau belum, hal ini penting sebagai dasar untuk melihat lebih jauh 

tentang kebijakan publik sebagai bahan penyusunan program-program yang akan 

datang atau perbaikan kebijakan yang sudah berjalan. 

Selain tujuan evaluasi kebijakan diatas, evaluasi kebijakan juga memiliki 

beberapa fungsi yang menurut Adisasmita (2011:117), fungsi-fungsi kebijakan 

tersebut adalah: 

a. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa besar pemenuhan kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan (kegiatan) publik, 

seberapa besar tujuan-tujuan tertentu atau target tertentu. 

b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, apakah sudah 

pantas dan rasional dilihat dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan legal. 
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c. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, dapat 

pula mengusulkan alternatif kebijakan baru yang lebih tepat dan sesuai. 

 

3. Sifat Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Mulyadi (2015:90), sifat dalam evaluasi kebijakan, gambar utama 

evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat 

evaluatif. Menurut Dunn dalam Mulyadi (2015:122), evaluasi mempunyai 

sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, yaitu: 

a. Fokus nilai, evaluasi menunjukan kepada pemberian nilai terhadap 

manfaat atau kegunaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan. 

b. Interdependensi fakta-nilai, hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada 

bukti-bukti (fakta) tetapi juga terhadap nilai. 

c. Orientasi masa kini dan masa lalu, evaluasi mempersoalkan hasil sekarang 

dan masa lalu. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi 

dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis 

nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). 

d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus 

cara. 

Hogwood dalam Abidin (2012:168), melihat evaluasi dalam hubungan dengan 

perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari suatu 

kebijakan. Dampak dari kebijakan itu tidak selalu sama seperti yang direncanakan 
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semula, hal ini karena berhubungan dengan ketidakpastian lingkungan dan 

kemampuan administrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Suatu 

kebijakan tidak boleh merasa cukup berakhir hanya pada selesainya implementasi 

saja karena sebelum evaluasi akhir terdapat dampak yang dihasilkan. 

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Hogwood ini dapat dipahami dengan 

adanya perbedaan antara hasil langsung berupa target yang dihasilkan oleh suatu 

kebijakan (policy outputs) dengan dampak yang diharapkan terjadi dalam 

masyarakat (policy impacts). Oleh sebab itu walaupun evaluasi mencakup semua 

proses kebijakan, fokusnya adalah pada penilaian terhadap dampak atau kinerja 

dari suatu kebijakan. Dye dalam Abidin (2012:169), mengklasifikasikan dampak 

itu menjadi lima komponen, yaitu: dampak terhadap kelompok sasaran atau 

lingkungan, dampak terhadap kelompok lain (spillover of facts), dampak terhadap 

masa depan, dampak terhadap biaya langsung, dampak terhadap biaya tidak 

langsung. 

4. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik 

Mulyadi (2015:101), menjelaskan bahwa pendekatan dalam evaluasi kebijakan 

publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari 

pada tujuan atapun sudut pandang dari para evaluator yang melakukan evaluasi 

tersebut. Pendekatan tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) pendekatan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Berdasarkan Sistem Nilai 

Pada pendekatan berdasarkan sistem nilai ini mengacu pada pendapat Dunn 

(2013:613), yang membagi pendekatan ini menjadi tiga bagian, yaitu: 
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1) Evaluasi Semu 

Evaluasi semu (pseudo evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi 

yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha 

untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut 

terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi 

utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai 

merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak 

kontroversial. 

2) Evaluasi Formal 

Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid 

dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi 

hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan 

secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi 

utama dari evaluaasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan 

secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau 

nilai kebijakan program. 

3) Evaluasi Keputusan Teoritis 

Decision theoretic evaluation atau evaluasi keputusan teoritis merupakan 

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid 

mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis 
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keputusan disatu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal disisi lainnya 

adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan 

dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang 

tersembunyi atau dinyatakan. Evaluasi ini merupakan cara untuk 

mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal. 

 

b. Pendekatan Berdasarkan Dasar Evaluasi 

Menurut Mulyadi (2015:107), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) menjelaskan terdapat 6 (enam) jenis evaluasi, yaitu: 

1) Before us after comparison (perbandingan antara sebelum dan sesudah) 

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu 

komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan 

sesudah adanya intervensi. 

2) With vs without comparisons (perbandingan antara dengan atau tanpa 

intervensi) 

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk 

lebih dari satu komunitas (>1) dengan membandingkan antara komunitas 

yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi 

dalam waktu yang bersamaan. 

3) Actual vs planned performance comparisons (perbandingan antara 

kenyataan dengan rencana) 

Karakteristik dari pendekatan ini antara lain membandingkan antara 

rencanan dengan kenyataan di lapangan (sesuai atau tidak). 
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4) Experimental (controlled) models 

Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan 

kebijakan/ policy terhadap suatu kegiatan yang memiliki standar ketat. 

Dampaknya hanya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut. 

5) Quasi experimental (uncontrolled) models 

Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan 

kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki strandar. 

Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya 

diabaikan. 

6) Cost oriented approach (Efisiensi penggunaan dana) 

Cost oriented approach terbagi menjadi tiga yaitu ex-ante evaluation, on-

going evaluation dan ex-post evaluation. ex-ante evaluation adalah 

evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. On-

going evaluation adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut 

sedang berjalan. Sedangkan ex-post evaluation adalah evaluasi yang 

dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai. 

 

c. Pendekatan berdasarkan kriteria evaluasi 

Menurut Dunn dalam Mulyadi (2015:109), kriteria evaluasi kebijakan dibagi 

menjadi enam kriteria, diantanya ialah sebagai berikut. 

1) Efektivitas (Effectiveness), yaitu kriteria yang berkenaan dengan apakah 

suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai 

tujuan dari diadakannya tindakan. 
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2) Efisiensi (Efficiency), yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. 

3) Kecukupan (Adequancy), yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu 

tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang 

menumbuhkan adanya masalah. 

4) Kesamaan (Equity),  yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan 

sosial serta nenunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 

5) Ketanggapan (Responsiveness), yaitu berkenaan dengan seberapa jauh 

suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 

masyarakat. 

6) Ketepatgunaan (Appropriateness), yaitu yang berhubungan dengan 

rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan 

dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara 

bersama-sama. 

Menurut Bridgman & Davis dalam Miftahuddin (2009:46), terdapat empat 

indikator yang dapat digunakan dalam mengukur evaluasi kebijakan. Empat 

indikator tersebut, adalah: (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator 

outputs dan (4) indikator outcomes dengan penjelasannya sebagai berikut : 

1) Indikator masukan (input) memfokuskan pada penilaian apakah sumber 

daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya 

manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. 
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2) Indikator proses (procces) memfokuskan pada penilaian bagaimana 

sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung 

kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi 

dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik 

tertentu. 

3) Indikator keluaran/ hasil (output) memfokuskan penilaian pada hasil atau 

produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. 

Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program 

tertentu. 

4) Indikator dampak (outcomes) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak 

yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. 

Menurut Nugroho (2014:718), selain kriteria menurut Dunn serta Bridgman dan 

Davis dalam Miftahuddin evaluasi kebijakan publik sesungguhnya mempunyai 

tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi 

kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut yang 

menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak. Namun demikian 

konsep didalam konsep, evaluasi sendiri selalu terikat konsep kinerja, sehingga 

evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna kegiatan pasca. Penilaian 

kinerja menjadi isu penting dalam kebijakan publik, dengan alasan pertama, 

karena kebijakan dibuat untuk satu tujuan, kebijakan dibuat tidak untuk kebijakan 

itu sendiri, karena itu kebijakan harus dinilai sejauh mana ia mencapai tujuan 

kebijakan yang diharapkan. Kedua, bahwa pengukuran kinerja menentukan 

kemana kebijakan akan dibawa. Menurut Spitzer dalam Nugroho (2014:725), 

secara khusus mengemukakan bahwa penilaian kinerja merupakan kunci 
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keberhasilan suatu organisasi, karena menentukan apa yang harus dicapai oleh 

organisasi, sejauh mana pencapaian, dan apa yang belum dicapai. 

Karena itu evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan 

implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan 

lingkungan kebijakan publik. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut. 

1) Evaluasi formulasi kebijakan (process), secara umum evaluasi formulasi/ 

perumusan kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi/ 

prumusan kebijakan publik telah dilaksanakan dengan menggunakan 

pedekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak dilaksanakan, 

mengarah kepada permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima 

secara bersama, dan mendayagunakan sumberdaya secara optimal.  

2) Evaluasi implementasi kebijakan (process), merupakan bagian yang 

penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan,  karena implementasi 

merupakan faktor yang penting dari kebijakan yang harus dilihat benar-

benar. Tujuan dari evaluasi ini ialah untuk mengetahui variasi dalam 

indikator-indikator kinerja yang digunakan. 

3) Evaluasi lingkungan kebijakan, istilah lingkungan menjadi suatu 

perdebatan diantara ilmuan yang ada, dimana lingkungan seringkali 

disebut dengan lingkungan internal dan eksternal. Tetapi disini lingkungan 

selalu bermakna eksternal, karena evaluasi kebijakan merujuk kepada 

segala sesuatu diluar kebijakan, baik rumusan (dan proses perumusannya), 

implementasi, dan kinerja kebijakan. Jadi pada prinsipnya evaluasi 

lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih 

jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan dijalankan. Sebagian 
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besar dari upaya ini memang jatuh kesisi deskriptif dengan tujuan 

membangun sebuah pemahaman bersama untuk membangun general 

wisdom untuk dapat memahami kinerja kebijakan publik. 

Pada evaluasi kebijakan, konsep kinerja sendiri memiliki indikator untuk 

mengukur bagaimana evaluasi kinerja dapat dilakukan. Menurut Mahsun 

(2014:77), jenis indikator kinerja pemerintah meliputi indikator masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penjelasan singkat tentang indikator 

tersebut adalah: 

1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), 

sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lain, yang 

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi 

sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber 

daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan. 

Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) 

dengan lembaga-lembaga relevan. 

2) Indikator proses (process), dalam indikator proses organisasi merumuskan 

ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat 

akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam 

proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan 

organisasi. Efisiensi  berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan 

pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis 
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adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan 

dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu. 

3) Indikator keluaran (output) merupakan suatu yang diharapkan langsung 

dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. 

Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, 

instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai 

kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran 

kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, 

indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. 

Misalnya untuk kegiatan yang bersifat penilaian, indikator kinerja 

berkaitan dengan kaluaran paten dan publikasi ilmiah. 

4) Indikator hasil (outcomes) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. 

Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah 

berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah 

dicapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih 

tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan 

indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang 

telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi 

masyarakat banyak. 
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5) Indikator manfaat (benefit) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat 

yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah 

beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan 

panjang. Indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan dapat 

diselesaikan dan  berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). 

6) Indikator dampak (impact) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif. 

Pada penelitian evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung, peneliti menggunakan konsep kinerja yang digunakan untuk 

mengukur kebijakan tersebut, dikarenakan konsep kinerja merupakan konsep 

yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai bagaimana kebijakan tersebut 

dilakukan berdasarkan sumber daya pendukung kebijakan sampai dengan tujuan 

yang telah dicapai dalam kebijakan. Indikator yang digunakan ialah beberapa 

pendekatan kebijakan publik menurut Mahsun dan Nugroho yang diambil dan 

dipilih, serta di sesuaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

 

5. Alasan Evaluasi Kebijakan 

Subarsono (2006:123), berpendapat bahwa adanya evaluasi kebijakan ialah untuk 

keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) 

suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Melalui evaluasi, kebijakan-kebijakan 

ke depan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Beberapa 

argumen tentang perlunya evaluasi kebijakan: 



30 
 

a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh 

suatu kebijakan mencapai tujuannya. 

b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Melihat tingkat 

efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil 

atau gagal. 

c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Melakukan penilaian kinerja suatu 

kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat 

dari kebijakan dan program pemerintah. 

d. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak 

dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para stakeholders, terutama 

kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah 

kebijakan atau program. 

e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya evaluasi 

kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses 

pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan 

yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan 

kebijakan yang lebih baik. 

 

C. Tinjauan Pajak Secara Umum 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Siahaan (2013:7), secara umum pengertian pajak adalah pemungutan 

dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang 

bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan 
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tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang 

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan. 

Menurut Diana dan Lilis (2009:1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assassment. 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. Sistem self assassment memiliki konsekuensi yaitu setiap wajib pajak 

yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan 

Pajak. Untuk selanjutnya, setiap wajib pajak dapat menghitung sendiri dan 

membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan 

pajak. 

Rochmat Soemitro dalam Rahayu dan Ely (2010:1), menjelaskan dalam dasar-

dasar hukum pajak dan pajak pendapatan merumuskan pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor 

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut menyebutkan 



32 
 

pajak sebagai contributon dan nonpenal transfer of resources diartikan sebagai 

iuran dan pungutan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pajak 

merupakan iuran yang dilakukan oleh orang atau badan, iuran tersebut diberikan 

kepada negara sebagai pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan negara 

yang aturannya di atur oleh undang-undang yang ada. Iuran yang dilakukan oleh 

wajib pajak ini berupa suatu yang secara tidak langsung harus mereka berikan, 

sifatnya memaksa tetapi disesuaikan dengan keharusan kepemilikan yang mereka 

miliki. 

 

2. Fungsi Pajak 

Menurut Rahayu dan Ely (2010:3), fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat 

pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak 

memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. 

Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu 

meningkat. Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak 

pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Pada umumnya 

fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal 

function), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana 

secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai 

fungsi utama pajak karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali 



33 
 

muncul. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor 

swasta (rakyat) kedalam kas negara atau anggaran negara sebagai 

peraturan perundang-undangan. Pajak digunakan sebagia alat untuk 

menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara 

langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. 

Pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, 

karena memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana 

secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukan dana 

jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek 

pajaknya. Dengan demikian maka jumlah pajak yang memang seharusnya 

diterima kas negara benar-benar masuk semua. 

b. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan 

fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Selain usaha untuk 

memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimasudkan pula 

sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan 

bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

swasta. Fungsi ini juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend 

ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi 

budgetair. 
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3. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Smith dalam buku An Inquiri into the Nature and Cause of Wealth of 

Nations dalam Diana dan Lilis (2009:12), menyatakan bahwa pemungutan pajak 

hendaknya didasarkan  pada : 

a. Equality, merupakan pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

b. Certainty, penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, dimana 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran (harus 

memiliki kepastian). 

c. Convenience, wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Kenyamanan dalam 

membayar pajak akan memberi kesan, bahwa pajak bukan suatu paksaan. 

d. Economy, bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. 

 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2005:10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem 

pemungutan, yang dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Official Assesment System 

Official assesment system merupakan suatu sitem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri 

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan 
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kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan 

para aparatur perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada 

pada aparatur perpajakan). 

b. Self Assesment System 

Self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Inisiatif dan kegiatan menghitung serta 

pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak 

dianggap mampu menghitung pajaknya, mempu memahami peraturan 

perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, 

serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, 

wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3) Membayar sendiri pajak yang terutang 

4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang 

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

tergantung pada wajib pajak (peranan dominan ada pada wajib pajak). 

c. With Holding System 

With holding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan 
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besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa 

dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan 

peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, 

dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

D. Tinjauan Tentang Pajak BPHTB 

 

Menurut Diana dan Lilis (2009:677), menjelaskan bahwa Bea Perolehan Hak Atas 

Tanan dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi 

atau badan. Sedangkan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pajak BPHTB menurut Siahaan (2013:579), merupakan jenis pajak 

kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009. BPHTB pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang 

dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementrian 

Keuangan, hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah 
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ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota, tetapi sepanjang pada 

suatu kabupaten/kota belum ada peraturan daerah tentang BPHTB, pemungutan 

BPHTB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2010. 

 

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

Dasar hukum yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan dalam pemungutan pajak 

BPHTB di Indonesia sehingga dapat dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. 

Sejak pada tahun 2011 pemerintah pusat tidak lagi memungut BPHTB, dasar 

hukum pemungutan BPHTB pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang BPHTB. 

c. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang BPHTB sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB pada kabupaten/kota 

dimaksud. 

 

2. Subjek dan Objek BPHTB 

Menurut Diana dan Lilis (2009:679), subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak 

yang dikenakan kewajiban membayar pajak BPHTB tersebut menjadi wajib pajak 

menurut undang-undang BPHTB. 

Menurut Siahaan (2013:587), didalam subjek pajak yang ditetapkan menjadi 

wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas 

tanah dan atau bangunan. Berarti pada pengenaan pajak BPHTB, subjek pajak dan 
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wajib pajak  berada pada diri orang atau badan yang sama. Sedangkan objek 

BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

a. Hak atas tanah dapat meliputi: 

1) Hak Milik, merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

2) Hak Guna Usaha, merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. 

3) Hak Guna Bangunan, merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 

waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

4) Hak Pakai, merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa 

atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

5) Hak milik atas satuan rumah susun, merupakan hak milik atas satuan yang 

bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun 

meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama 
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yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

satuan yang bersangkutan. 

6) Hak pengelolaan, merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara 

lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan 

tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian 

dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan 

pihak ketiga. 

b. Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi: 

1) Pemindahan hak karena 

a) Jual beli 

b) Tukar menukar 

c) Hibah 

d) Hibah wasiat 

e) Waris 

f) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 

g) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

h) Penunjukan pembeli dalam lelang 

i) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

j) Penggabungan usaha 

k) Peleburan usaha 

l) Pemekaran usaha 

m) Hadiah 

2) Pemberian hak baru karena 
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a) Kelanjutan pelepasan hak 

b) Diluar pelepasan hak 

 

3. Dasar  Pengenaan BPHTB 

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), diantaranya: 

a. Jual beli adalah harga transaksi. Harga transaksi adalah harga yang terjadi 

dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

b. Tukar-menukar adalah nilai pasar 

c. Hibah adalah nilai pasar 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar 

e. Waris adalah nilai pasar 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah  nilai pasar 

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar 

j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar 

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar 

n. Hadiah adalah nilai pasar 

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 

dalam risalah lelang. 
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Apabila pada NPOP pada hal diatas tidak diketahui atau lebih rendah daripada 

Nilai Jual Objek Pajak yang diguanakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai 

adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

5. Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB 

Menurut Siahaan (2013:591), tarif pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 

5 % dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Tujuannya untuk memberikan keluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menetapkan tarif  pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah kabupaten/kota. Demikian setiap daerah kabupaten/kota diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 5%. 

Menurut Diana dan Lilis (2009:688), ada beberapa cara dalam perhitungan Pajak 

BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan 

Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak. 

Sedangkan menurut Siahaan (2013:591), besaran pokok pajak BPHTB yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak setelah dikurangi NPOPTKP. Sesuai dengan rumus perhitungan BPHTB 

ialah sebagai berikut: 

 Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

    = Tarif pajak x (NPOP-NPOPTKP) 
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 Ket: 

1. NPOP  = Nilai Perolehan Objek Pajak 

2. NPOPTKP  = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP, maka perhitungan 

BPHTB adalah sebagai berikut: 

 Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

    = Tarif Pajak x (NJOP – NPOPTKP) 

 Ket: 

1. NJOP  = Nilai Jual Objek Pajak 

2. NPOPTKP  = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

Penjelasan tentang NPOPTKP, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 87 ayat 4 dan 5 dalam Siahaan (2012:590), besarnya 

NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar enam puluh juta rupiah 

(Rp60.000.000,-) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak kena waris, 

atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat 

ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, NPOPTKP 

ditetapkan paling rendah sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000,-). NPOP 

ditetapkan degan peraturan daerah. 

NPOPTKP itu sendiri adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak 

dikenakan pajak. Apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek 

BPHTB kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek tersebut tidak 

ada BPHTB yang harus di bayar atau tidak terutang BPHTB. Sementara apabila 
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NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya pajak 

terutang dihitung dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP. 

 

6. Bukan Objek Pajak BPHTB 

Didalam pajak BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dikenakan pajak. Siahaan (2013:585), objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB 

adalah objek pajak yang diperoleh oleh orang atau badan  tertentu, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik. 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum. Yang dimaksud dengan tanah dan 

atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan 

atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah 

tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dan 

kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 

misalnya tanah dan atau bangunan yang di gunakan instansi pemerintah, 

rumah sakit pemerintah, jalan umum. 

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Mentri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas dan badan atau perwakilan 

organisasi tersebut, yang dimaksud organisasi internasional, baik 

pemerintah ataupun non pemerintah. 
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d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. yang dimaksud dengan 

konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru 

menurut undang-undang pokok agragia, termasuk pengakuan hak oleh 

pemerintah. Sebagai contoh konversi Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik tanpa adanya perubahan nama, dan konversi bekas tanah hak milik 

adat (dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. 

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya 

memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Sebagai 

contoh perpanjangan Hak Guna Bangunan, yang dilaksanakan baik 

sebelum maupun setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan. 

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf. yang dimaksud wakaf adalah 

perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian 

dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan 

dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi 

atau badan dan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. 

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

E. Kerangka Pikir 

 

Pajak merupakan suatu keharusan untuk wajib pajak membayar pajak, 

pembayaran itu harus dilakukan di tempat dan dengan aturan yang sudah 

ditentukan didalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak 

BPHTB merupakan salah satu pajak yang wajib di bayar oleh wajib pajak jika 

melakukan perolehan atas hak dan bangunan. Peraturan pembayaran Pajak 
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BPHTB di Kota Bandarlampung diatur dalam Perda Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah. Mulai dari tahun 2011 inilah Pajak BPHTB dikelola oleh 

pihak BPPRD Kota Bandarlampung, sebagai salah satu sumber bagi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Kebijakan penarikan pajak BPHTB mulai dijalankan oleh BPPRD pada tahun 

2011 sejak ditetapkannya Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Pada saat itulah muncul masalah dari wajib pajak, yakni pada saat 

pengimplementasian kebijakan penarikan pajak BPHTB yang dilakukan oleh 

BPPRD dan pihak notaris/PPAT, kedua pihak tersebut timbul ketidakpercayaan. 

Serta masalah pada wajib pajak saat membayar pajak BPHTB melalui pihak 

notaris/PPAT, yaitu mereka mengalami masalah dengan jumlah nilai objek pajak. 

Setelah munculnya masalah tersebut pihak notaris/PPAT tidak lagi dilibatkan 

dalam penarikan pajak, melainkan hanya menjalankan tugasnya sebagai pembuat 

akta. Penelitian yang dilakukan terhadap masalah ini ialah mengevaluasi 

kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung, dengan 

memfokuskan kinerja yang dijalankan oleh para pengimplementasi kebijakan 

tersebut baik BPPRD maupun notaris/PPAT, dengan melihat masalah yang 

ditimbulkan selama kebijakan di implementasikan selama ini. Melalui 

penggabungan kriteria evaluasi menurut Mahsun (2014:77) dengan menggunakan 

empat indikator yaitu masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil 

(outcomes) dan dengan evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2014:718) yaitu 

dengan lingkup makna lingkungan (feedback). 
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(Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017) 

  Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir  

 

Perda Kota Bandarlampung 

Nomor 01 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, yang mengatur 

tentang perpajakan di Kota 

Bandarlampung 

1. Proses penarikan Pajak 

BPHTB yang dijalankan 

2. Pihak yang terkait dalam 

penarikan Pajak BPHTB 

3. penetapan Nilai Objek Pajak 

yang di tentukan. 

Evaluasi kebijakan proses penarikan Pajak BPHTB : 

 

 

Lingkungan (Feedback) 

 

(Input) 

Masukan 

(Output) 

Keluaran 
(Process) 

Proses 

(Outcomes) 

Hasil 



 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu 

atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Creswell dalam Ahmad (2015:52), proses penelitian kualitatif ini melibatkan 

upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis 

data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan 

menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur dan 

kerangka yang fleksibel. 

Menurut Sugiyono (2011:13), bahwa penelitian ini merupakan metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data yang 

dikumpulkan ialah kata-kata atau kalimat yang berasal dari hasil wawancara, 
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gambar, catatan dilapangan, foto, serta dokumen yang didapatkan, serta dokumen 

pribadi. Metode penelitian ini dilakukan dengan kondisi yang alamiah yang  

menggambarkan pada suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data yang 

didapat dengan kalimat atau kata-kata dan atau gambar. Maksud peneliti 

menggunakan penelitian ini ialah untuk melihat, mendeskripsikan, dan 

memperoleh pemahaman tentang proses penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung, sehingga nantinya penulis dapat mengevaluasi kebijakan 

penarikan pajak tersebut dengan data yang telah didapatkan. 

B. Fokus Penelitian 

Pada saat penelitian dilakukan perlu adanya fokus dalam penelitian tersebut agar 

objek yang di teliti tidak keluar dari konteks yang ingin di teliti. Untuk 

mempertajam suatu penelitian, peneliti kualitatif menepatkan fokus. Spradley 

dalam Sugiyono (2011:288), menyatakan bahwa “A focused refer to a single 

cultural domain or a few related domains” maksudnya adalah bahwa, fokus itu 

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. 

Fokus penelitian ini sangat diperlukan agar peneliti pada saat penelitiannya 

mendapatkan batasan dalam proses pengumpulan data, supaya tidak keluar dari 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pencapaian dari tujuan dan sasaran dari kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota Bandarlampung dengan memperhatikan kinerja yang 

dilakukan oleh para implementor kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan 

penarikan pajak tersebut dijalankan dengan menggabungkan kriteria evaluasi 

kebijakan dengan menggabungkan kriteria evaluasi kinerja menurut Mahsun 
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(2014:77), dengan mengambil 4 indikator dan dengan evaluasi kebijakan menurut 

Nugroho (2014:718), yaitu dengan lingkup makna Lingkungan. 

1. Masukan (input). Indikator ini digunakan untuk mencari tahu sumberdaya 

pendukung dari suatu kebijakan atau dasar yang diperlukan dalam 

melaksanakan kebijakan proses penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung. 

a. Sumber dana yang dibutuhkan dalam pernarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung. 

b. Sumberdaya manusia pendukung kebijakan penarikan pajak BPHTB. 

c. Sumberdaya pendukung dari kebijakan penarikan pajak BPHTB, yaitu 

fasilitas (peralatan) maupun lainnya yang diperlukan dalam 

mendukung kebijakan penarikan pajak BPHTB di Bandarlampung 

tersebut. 

2. Proses (process). Indikator ini digunakan untuk melihat transformasi 

kebijakan kedalam bentuk pelayanan yang dijalankan, baik itu dari segi 

kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan dalam 

kebijakan proses penarikan Pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. 

a. Bentuk pelayanan atau cara pelayanan yang dilakukan oleh BPPRD 

dan notaris/PPAT dalam melaksanakan kebijakan penarikan pajak 

BPHTB di Kota Badar Lampung. 

3. Keluaran (output). Indikator ini digunakan untuk menilai hasil yang 

didapatkan dari suatu kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung baik itu fisik maupun non fisik dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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a. Jumlah pajak yang telah di bayarkan oleh wajib pajak, apakah sesuai 

dengan target yang ditentukan. 

4. Hasil (outcomes). Indikator hasil digunakan untuk mengukur dan 

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang ditimbulkan dari 

kebijakan proses penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. 

a. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan kebijakan penarikan pajak 

BPHTB di Kota Bandarlampung mulai dari ditetapkannya kebijakan 

ini hingga sekarang. 

b. Penggunaan hasil dari penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung. 

5. Lingkungan. Indikator ini digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan 

politik dan sosial budaya dalam penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan penarikan pajak 

BPHTB dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial budaya masyarakat terkait, 

dan tanggapan publik tentang adanya kebijakan penarikan pajak BPHTB 

di Kota Bandarlampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja atau berdasarkan 

pertimbangan dan tujuan dari penelitian (purposive). Menurut Sugiyono 

(2011:210), purposive atau lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di lingkup Kota Bandarlampung, khususnya pada BPPRD Kota 

Bandarlampung. BPPRD menjadi tempat yang dipilih dengan pertimbangan 
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bawasannya BPPRD merupakan badan yang pelaksanaan tugasnya di bidang 

penarikan pajak atau bisa dikatakan tempat untuk wajib pajak membayar 

pajaknya. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, 

yang dapat berbentuk kata, angka, maupun lainnya. Jenis-jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh di lapangan pada saat penelitian 

dilakukan, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada informan. Wawancara ini dilakukan kepada informan 

yang telah ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penarikan pajak BPHTB 

yang ditetapkan di Kota Bandarlampung. Dalam penentuan informan 

ditentukan secara sengaja dikarenakan untuk mendapatkan informasi yang 

sesuai dengan tujuan dari penelitian. Informan tersebut ditentukan dengan 

pertimbangan yang ada, serta yang memiliki kedudukan yang terbaik 

sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan topik 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah daftar informan 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 2. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 
Data yang 

didapatkan 

1 Ibu Surya Prina Suud Kepala Bidang Pendaftaran dan 

Penetapan di BPPRD Kota 

Bandarlampung 

Data Wajib pajak 

Implementasi 

kebijakan pembayaran 

Pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung 

Sistem penarikan 

yang dijalankan 

Tujuan kebijakan, 

pendukung kebijakan 

Sosialisasi yang 

dilakukan  

Hal-hal yang didapat 

dlam kebijakan 

penarikan pajak 

BPHTB di Kota 

Bandarlampung 

Keterkaitan pihak 

ketiga dalam 

pelaksanakaan 

kebijakan penarikan 

pajak BPHTB 

Faktor dalam 

penarikan pajak 

BPHTB 

2 Bapak Putra A. Gunawan Kepala sub bidang Penempatan di 

BPPRD Kota Bandarlampung 

Pelaksanaan 

penarikan yang 

dilakukan 

Hal-hal didapatkan 

dalam penarikan pajak 

BPHTB di Kota 

Bandarlampung 

Respon masyarakat 

Tujuan kebijakan, 

pendukung kebijakan 

penarikan pajak 

BPHTB 

Sosialisasi yang 

dilakukan 

Keterkaitan pihak 

ketiga dalam 

pelaksanaan kebijakan 
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3 Bapak Riswan Ismail Staf pelaksana di BPPRD Kota 

Bandarlampung 

Pendukung kebijakan 

Sistem penarikan 

yang dijalankan 

Tujuan dari kebijakan 

Keterkaitan pihak 

ketiga dalam 

menjalankan 

kebijakan 

4 Bapak Fahmi Sasmita, S. H Notaris/PPAT Keterlibatan dalam 

Pelaksanaan 

kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung  

5 Bapak Febi Muanwan Staf Ibu Notaris/PPAT Sri 

Dahliawati, SH, MKn 

Keterlibatan dalam 

Pelaksanaan 

kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung 

6 Tubagus Lukman Suheru, 

SH. 

Notaris/PPAT Keterlibatan dalam 

Pelaksanaan 

kebijakan penarikan 

pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung 

7 Ibu Ros Mala Dewi Wajib Pajak Keterlibatannya 

dalam pembayaran 

pajak BPHTB yang 

pernah dlakukan 

8 Bapak Yusuf hendarto Wajib Pajak Keterlibatannya 

dalam pembayaran 

pajak BPHTB yang 

pernah dlakukan 

 (Sumber: ditentukan dan diolah oleh peneliti pada tahun 2017) 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari kantor BPPRD Kota Badar Lampung berupa dokumen-

dokumen tertulis terkait kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota 

Bandarlampung, yaitu data Profil Kota Bandarlampung, Undang-Undang 

RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, laporan tentang proses 
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penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung, laporan jumlah wajib 

pajak yang membayar pajak di BPPRD Kota Bandarlampung, dan laporan 

jumlah PAD di Kota Bandarlampung. Data sekunder pada penelitian ini 

sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari sumber data primer.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan 

(observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data dapat meliputi: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati secara langsung 

tentang kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat dalam penarikan 

pajak BPHTB di kantor BPPRD Kota Bandarlampung. Pengamatan 

dilakukan pada BPPRD Kota Bandarlampung sebagai badan yang menjadi 

tempat untuk menjalankan kebijakan penarikan pajak BPHTB. Penelitian 

dilakukan dengan peneliti datang langsung ke BPPRD Kota 

Bandarlampung untuk melihat dan memahami bagaimana kebijakan 

penarikan pajak BPHTB dilakukan, tentang wajib pajak melakukan 

pembayaran atas pajaknya, dan kepada notaris/PPAT sebagai tempat bagi 

wajib pajak dalam pembuatan akta tanah setelah melakukan pembayaran 

pajak. 
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2. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan datang 

langsung ke kantor BPPRD untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

terkait penelitian yang dilakukan secara terstruktur (structured interview) 

dengan menggunakan panduan wawancara yang setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama sesuai dengan panduan wawancara tersebut dengan 

menggunakan bahasa yang sedikit tidak formal. Informan yang 

diwawancarai ialah orang yang memiliki keterkaitan dengan proses 

penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung, seperti informan yang 

berasal dari BPPRD Kota Bandarlampung seperti kepala bidang, kasubid, 

dan staf yang berkaitan dengan pajak BPHTB, notaris/PPAT, serta wajib 

pajak. 

Pedoman dalam wawancara ini yang digunakan hanya garis besar 

permasalahan tentang tujuan dari penelitian ini. Menurut Susn Stainback 

dalam Sugiyono (2011:316), menyatakan bahwa interviewing provide the 

resercher a means to gain a deeper understanding of how the perticipant 

interpret a situation or phenomenon than can be gained through 

observation alone. Jadi dengan wawancara, maka akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak bisa ditemukan melalui 

observasi. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen pada penelitian ini berupa pengumpulan data dari catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yang didapatkan dari kantor BPPRD Kota 
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Bandarlampung. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang, studi ini merupakan pelengkap dari 

penggunakan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen yang berupa arsip-arsip 

yang dimiliki oleh BPPRD Kota Bandarlampung yaitu Peraturan Daerah, 

laporan tentang proses penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung, 

dan laporan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di BPPRD Kota 

Bandarlampung, serta laporan jumlah (Pendapatan Asli Daerah) PAD di 

Kota Bandarlampung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini untuk menyusun dan 

menganalisis data yang didapatkan, menurut Sugiyono (2011:333), berpendapat 

bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah: 

1. Reduksi Data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan dipilih dan 

dirangkum setelah itu dianalisis dengan teliti untuk menyesuaikan data 

dengan fokus penelitian yang digunakan dalam kebijakan penarikan pajak 

BPHTB di Kota Bandarlampung. Berbentuk analisa menajamkan, 
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menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, 

sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik, diferivikasi dan difokuskan 

dengan data-data yang penting. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Melalui penyajian 

data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi 

dilapangan pada saat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

untuk merencanakan kerja selanjutnya. Batasan yang diberikan dalam 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian 

dengan teks naratif berupa analisis yang dilakukan oleh peneliti, dan foto 

atau gambar sejenisnya yang mendukung pada penelitian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hal yang digunakan untuk melakukan 

verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, 

yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses 

pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam 

kesimpulan. Perumusan yang dilakukan yaitu sebagai proses perumusan 

makna dari hasil penelitian yang dilakukan dan diungkapkan dengan 

kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami yang dilakukan dengan 
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penyimpulan yang disesuaikan dengan tujuan dan perumusan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu tentang kebijakan yang dijalankan dalam proses 

penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung untuk mengevaluasinya. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Derajat 

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa 

yang digunakan. Sugiyono (2011:363), dalam penelitian kualitatif data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan beberapa kriteria yang di ungkapkan oleh Moleong 

(2013:324), dalam pemeriksaan data, yaitu: 

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pada 

teknik ini kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik 

pemeriksaan, yaitu: 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yang 

berarti membandingkan data berupa hasil wawancara, observasi, dan 
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dokumentasi. Wawancara didapat dari informan yang berasal dari 

BPPRD Kota Bandarlampung, notaris/PPAT, dan wajib pajak yang 

ada di Kota Bandarlampung. 

b. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Metode kecukupan referensial pada penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian, baik melalui dokumen, catatan, foto, dan rekaman yang 

digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. 

 

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Baik hasil 

analisis penelitian yang dilakukan sesuai dengan tema yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB di 

Kota Bandarlampung pada BPPRD Kota Bandarlampung. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks. 

 

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan 

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan 
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dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-

nya. Mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak dilakukan baik 

itu proses mendapatkan data, dan proses analisis yang dilakukan, maka 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

 

4. Kepastian Data 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian data, menguji kepastian 

(comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Proses penelitian dengan mengumpulkan data dilapangan baik itu data 

pada saat wawancara, data berupa dokumen, rekaman, dan foto. Derajat ini 

dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh 

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya dan dilakukan 

oleh pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi. 

 



 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Bandarlampung 

1. Profil Wilayah Kota Bandarlampung 

Kota Bandarlampung merupakan sebuah kota sekaligus Ibukota Provinsi 

Lampung, Indonesia. Secara geografis Kota Bandarlampung terletak pada 5
0 

20’ 

sampai dengan 5
0 

30’ lintang selatan dan 105
0 

28’ sampai dengan 105
0 

37’ bujur 

timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau 

Sumatera. Berdasarkan kondisinya Kota Bandarlampung menjadi pintu gerbang 

utama pulau Sumatra kurang lebih 165 Km sebelah barat laut Jakarta. Sehingga 

Kota Bandarlampung memiliki peran yang sangat penting dalam jalur transportasi 

darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun 

sebaliknya. Kota Bandarlampung memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan 

ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari 

Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandarlampung berkontribusi 

dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Secara administratif batas 

daerah Kota Bandarlampung adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Kota Bandarlampung memiliki luas wilayah  197.22 km²  yang terbagi  ke dalam 

13 kecamatan dan 98 kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa 

(berdasarkan sensus 2010) dan sejak tahun 2012 telah dimekarkan menjadi 20 

kecamatan dan 126 kelurahan. Kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/Km² dan 

diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030. 

(http://bandarlampungkota.go.id/index.php?module=1_menu_profil_selayang, tanggal 20 

januari 2017, pukul 8.24 WIB) 

 

Tabel 3. Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah 

Menurut Kecamatan di Kota Bandarlampung Tahun 2014 

 
No Kecamatan   Ibu Kota Jumlah 

Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
) 

1 Teluk Betung Barat Bakung 5 11,02 

2 Teluk Betung Timur Sukamaju 6 14,83 

3 Teluk Betung Selatan Gedong Pakuon 6 3,79 

4 Bumi Waras Sukaraja 5 3,75 

5 Panjang Karang Maritim 8 15,75 

6 Tanjung Karang Timur Kota Baru 5 2,03 

7 Kedamaian Kedamaian 7 8,21 

8 Teluk Betung Utara Kupang Kota 6 4,33 

9 Tanjung Karang Pusat Palapa 7 4,05 

10 Enggal Enggal 6 3,49 

11 Tanjung Karang Barat Gedong Air 7 14,9 

12 Kemiling Bringin Jaya 9 24,24 

13 Langkapura Langkapura 5 6,12 

14 Kedaton Kedaton 7 4,79 

15 Rajabasa Rajabasa Nunyai 7 13,53 

16 Tanjung Seneng Tanjung Senang 5 10,63 

17 Labuhan Ratu Kampung Baru Raya 6 7,97 

18 Sukarame Sukarame 6 14,75 
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19 Sukabumi Sukabumi 7 23,6 

20 Way Halim Way Halim Permai 6 5,53 

(https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/9, Tanggal 20 Januari 

2017, pukul 08.26 WIB) 

 

 

B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPPRD) 

 

1. Gambaran Singkat Tupoksi BPPRD Kota Bandarlampung 

DPPRD merupakan salah satu badan yang sebelumnya bernama Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandarlampung,  Dispenda berganti nama menjadi 

BPPRD mulai sejak awal Januari tahun 2017. Pergantian nama tidak banyak 

merubah visi, misi, fungsi dan tugas, hanya beberapa perubahan didalam struktur 

kerja. Perubahan nama ini sesuai dengan keputusan Wali Kota Bandarlampung, 

yaitu yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota 

Bandarlampung. Dalam melaksanakan tugasnya, DPPRD melaksanakan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah 

b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknik 

sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah sesuai dengan lingkupnya 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/9
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2. Visi dan Misi BPPRD Kota Bandarlampung 

 

a. Visi 

Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan  masyarakat Bandarlampung 

yang aman, sejahtera, maju, dan modern. 

 

b. Misi 

Misi yang dimiliki oleh BPPRD Kota Bandarlampung adalah: 

1) Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan UU No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2) Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

3) Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya 

profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. 

4) Melaksanakan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal 

penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara 

bertahap dan pasti. 

5) Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan terget penerimaan 

yang sesuai dengan potensi sesungguhnya. 

6)  Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah. 
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7) Menambahkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan 

prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja BPPRD Kota 

Bandarlampung. 

 

3. Tujuan BPPRD Kota Bandarlampung 

Dalam mengiplementasikan misi BPPRD, ditetapkan tujuan yang  hendak dicapai 

BPPRD Kota Bandarlampung, yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

b. Tersedianya aparatur yang profesional 

c. Tersedianya pendapatan daerah 

d. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait 

e. Untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten 

dan integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu 

penentuan sasaran merupakan tindak lanjut dari tujuan yang ditetapkan 

secara terukur, apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran 

BPPRD Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut: 

a. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 

b. Tersedianya sarana dan prasarana 

c. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

d. Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

e. Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD. 
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4. Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandarlampung 

Berdasarkan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandarlampung, data dokumen yang didapatkan oleh peneliti, dapat diketahui 

struktur BPPRD Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut: 

a. Kepala BPPRD 

Kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

khususnya di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota 

Bandarlampung. Adapun fungsi kepala badan adalah: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

b. Sekretaris BPPRD 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan 

administrasi kepala satuan unit kerja di lingkungan BPPRD Kota Bandarlampung 

dalam pengelolaan program dan informasi, kepegawaian, serta keuangan dan aset. 

Adapun fungsi sekretaris: 

1. Pelaksanaan urusan program dan informasi 

2. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian 
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3. Pelaksanaan urusan keuangan dan aset. 

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa 

sub bagian seperti sub bagian program dan informasi, sub bagian umum dan 

kepegawaian, serta  sub bagian keuangan dan aset. 

 

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

Bidang perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas pokok 

menyiapkan dan mengkaji data serta dasar-dasar dalam rangka penyusunan dan 

pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengawasan aset yang meliputi 

inventarisasi, penghapusan, penyimpanan dan pengamanan serta pengawasan dan 

penertiban. Adapun fungsi bidang perencanaan dan pengendalian operasional 

adalah: 

1. Mengumpulkan data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan 

APBD 

2. Mengkaji data dalam perencanaan anggaran 

3. Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran 

4. Menyiapkan pengesahan dokumen anggaran 

5. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset daerah 

6. Melaksanakan pengelolaan aset daerah 

7. Melaksanakan pengawasan aset daerah 

8. Memfasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten. 

Bidang perencanaan dan pengendalian operasional membawahi tiga seksi yakni 

seksi perencanaan dan ekstensifikasi, seksi pengendalian dan pengawasan serta 

seksi pengolahan data dan informasi. 
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d. Bidang Pajak 

Bidang pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, mengkaji potensi 

sumber-sumber pendapatan daerah serta menyusun kebijakan operasional 

pendapatan daerah. Fungsi bidang pajak adalah: 

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak 

2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pendapatan pajak 

3. Mengkoordinasikan tentang penerimaan daerah dengan instansi terkait 

4. Memberikan bimbingan dan pertimbangan teknis terhadap kegiatan 

pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan pajak 

5. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi 

6. Menetapkan pajak dan retribusi daerah 

7. Melaksanakan penagihan pada seluruh komponen perpajakan 

8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan 

pendapatan. 

Bidang pajak membawahi tiga sub bagian yakni sub bagian pajak reklame, sub 

bagian pajak restoran dan pajak penerangan jalan, serta sub bagian pajak hotel, 

pajak hiburan dan pajak lainnya. 

 

e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan 

Bidang ini mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan operasioanal, 

mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan 

operasional, penyelenggaraan keuangan bidang pendaftaran dan penetapan pada 

pendapatan keuangan daerah. Adapun fungsi bidang pendaftaran dan penetapan 

adalah: 
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1. Menyiapkan anggaran kas 

2. Menyiapkan surat penyediaan dana 

3. Menyiapkan surat perintah pencairan dana 

4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah 

5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan 

atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk 

6. Mengusahakan dan mengatur apa yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD 

7. Menyimpan uang APBD 

8. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan 

inventaris daerah 

9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum 

10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah 

11. Melakukan penagihan utang. 

Dalam bidang ini terdapat tiga sub bagian yang menjadi bagian dari bidang 

pendaftaran dan penempatan, yaitu sub bidang pendaftaran, sub bidang 

penempatan, dan sub bidang  keberatan. 

 

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinir, 

melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis operasional serta pengawasan 

atas penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap 

pelaksanaan APBD. Adapun fungsi bidang pembukuan dan pelaporan yaitu: 
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1. Menyusun draft SK tim kerja penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah baik laporan semesteran maupun laporan tahunan 

2. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan APBD 

3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (laporan tahunan) yang 

terdiri dari: rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, neraca daerah, laporan arus kas, 

catatan atas laporan keuangan 

4. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal pelaporan keuangan, 

pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 

Bidang pembukuan dan pelaporan membawahi tiga sub bagian yakni sub bagian 

pembukuan penerimaan, sub bagian pembukuan SKPD, dan seksi pelaporan. 

 

g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

UPT dipimpin oleh seseorang kepala UPT, dalam BPPRD UPT merupakan unsur 

pelaksana teknis pada BPPRD Kota Bandarlampung. 
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(Sumber: BPPRD Kota Bandarlampung pada 25 Januari 2017) 

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandarlampung 

Kepala BPPRD 

Drs. Yanwardi, 

MM 

Sekretaris 

Dra. Dedeh Ernawati 

F, M.Si 

Kasubag Program dan 

Informasi 

Tristi Yun Sari S. Sos 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

Hardiansyah, SE 

Kasubag Keuangan dan 

Aset 

Siska Wulanduri, SE 

Kabid Pembukuan 

dan Pelaporan 

Ito Saibatin, SE, 

MM 

Kasubbid Pembukuan 

Penerimaan 

Netty Martianne, 

S.Sos, M.Si 

Kasubbid Pelaporan 

Nyimas Murtifa UD, 

SE, M.S.Ak 

Kasubbid Pembukuan 

SKPD/RD 

Tri Thembrina, SH, 

MM 

Kasubbid 

Keberatan 

Kurniadi, S. Sos 

Kasubbid 

Pendaftaran 

Putri Wahyuni, SH, 

MH 

Kasubbid 

Penempatan 

Putra Gunawan, 

S.Sos, MM 

Kabid Pajak 

 

Drs. Hairudin, 

MM 

Kasubbid Pajak 

Reklame 

Aradhana Syahrie, 

S.IP, M. Si 

Kasubbid Pajak 

Restoran dan Pajak 

Penerangan Jalan 

Andre Setiawan, 

S.IP. M.Si 

Kasubbid pajak 

Hotel, Pajak Hiburan 

dan Pajak Lainnya 

Dimas Aditya H, SH, 

MH 

Kasubbid 

Perencanaan dan 

Ekstensifikasi 

Ir. Idul Hai 

Atmoko 

Kasubbid 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ahmad 

Mardiansyah, SE 

Kasubbid 

Pengelolaan Data 

dan Informasi 

Joni Efriadi, SE 

UP

TD 

Kabid Pendaftaran 

dan Penempatan 

Surya Aprina Suud, 

SE, M 

Kabid Perencanaan 

dan Pengendalian 

Operasionala 

Meidi Karsiami 

Yakub, SH 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung kurang 

berhasil pada pelaksanaan yang dilakukan, karena pada penarikan pajak BPHTB 

yang dijalankan selama ini belum mencapai targetnya dan belum bisa diselesaikan 

dengan cara-cara yang dilakukan. Dapat dinilai menggunakan beberapa indikator 

menurut Mahsun dan Nugroho yaitu sebagai berikut: 

1. Input 

Input dalam kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung didukung 

dengan adanya dasar hukum, fasilitas, dan sumber daya manusia yang sudah baik 

sehingga kebijakan penarikan pajak BPHTB dapat diterapkan dan dijalankan di 

Kota Bandarlampung. 

2. Process 

Proses kebijakan penarikan pajak BPHTB dijalankan dengan self assesment 

system yang berarti wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan 

dibayarkan dengan asas kejujuran. Tetapi penerapan pada sistem self asessment 

belum berjalan dengan baik, sehingga pelaksaan proses pelayanan yang diberikan 
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pada saat peninjauan yang dilakukan dilapangan terhadap nilai objek pajak masih 

perlu diperhatikan. 

3. Output 

Output pada kebijakan penarikan pajak BPHTB berupa masukan dana bagi PAD 

Kota Bandarlampung yang belum mencapai target dari yang ditentukan. Target 

sebesar 100% baru tercapai 70% dengan jumlah dana Rp73.288.849.485,59 dari 

target Rp140.000.000.000,00 di tahun 2016. Hal ini kemudian mempengaruhi 

PAD yang didapatkan Kota Bandarlampung tidak mencapai target yang 

ditentukan. 

4. Outcomes 

Pada kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung berupa 

penggunaan dana yang didapatkan dari pajak BPHTB, digunakan untuk 

membantu pembangunan daerah contohnya seperti pembangunan jalan, flyover, 

pembangunan gedung rumah sakit dan sekolah. Dana tersebut di berikan dan 

dilaporkan kepada Bappeda, selanjutnya menjadi tugas Bappeda sebagai badan 

yang menjalankan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan di Kota 

Bandarlampung. 

5. Lingkungan 

Lingkungan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi proses pelaksanaan 

kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung, yaitu berupa faktor 

lingkungan sosial budaya masyarakat yang masih melekat didalam diri 

masyarakat tentang kurangnya kejujuran dalam pembayaran pajak BPHTB. Selain 

itu terdapat lingkungan politik berupa kekuasaan yang dimiliki BPPRD yang 
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menjalankan tugas kebijakan penarikan pajak BPHTB. Faktor tersebut menjadi 

faktor penghambat dalam pelaksanaan penarikan pajak BPHTB, sehingga pada 

pelaksanaan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung saat ini belum 

mecapai target yang telah ditentukan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan pada penelitian ini, 

peneliti memberikan saran agar kedepannya kebijakan penarikan pajak BPHTB di 

Kota Bandarlampung dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Saran yang dapat diberikan berupa: 

1. Meningkatkan kesadaran dan kejujuran dari masyarakat akan pentingnya 

membayar pajak dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat atau 

wajib pajak, tidak hanya kepada notaris/PPAT. Sosialisasi dilakukan baik itu 

secara langsung maupun melalui media sosial akan pentingnya membayar 

pajak, karena pajak dijadikan sebagai masukan bagi PAD yang kedepannya 

secara tidak langsung dalam pembayaran pajak yang dilakukan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 

2. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam 

menjalankan pelaksanaan penarikan pajak BPHTB, pada saat peninjauan 

kembali yang di lakukan oleh BPPRD. 

3. Petingnya kerjasama dalam hal peninjauan yang dilakukan BPPRD di 

lapangan dengan notaris/PPAT serta wajib pajak saat melaporkan nilai objek 

pajak, dan rasa saling percaya pada masing-masing tugas yang dijalankan 

baik itu oleh BPPRD, notaris/PPAT sebagai wakil dari wajib pajak, didalam 

pelaksanaan kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. 
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