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ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MAHARANI TIRTA SARI

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengetahui, mengkaji, menganalisis
optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2) Mengetahui sumber-
sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah:
1) Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, sudah dilaksanakan secara maksimal, meskipun terdapat beberapa kendala
dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut terlihat: a) Pendataan potensi pajak:
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Raja Basa, Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Lampung telah mendata seluruh objek dan subjek pajak.
b) Pengawasan: Telah membentuk satuan petugas pencegah pungutan liar serta
Direktorat Jendral Bea dan Cukai rutin melakukan razia terhadap pedagang rokok.
c) Kordinasi: Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bekerjasama dengan instansi
terkait untuk melakukan razia dilapangan. d) Srategi Pemungutan: Strategi dari
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Raja Basa yaitu adanya Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap Raja Basa Drive Through (membayar pajak tanpa
turun dari kendaraan) dan Samsat keliling, namun tidak jarang wajib pajak merasa
kecewa karena birokrasi yang berbelit-belit. Untuk pelayanan pada Pajak Air
Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Lampung berusaha memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak,
mulai dari fasilitas pelayanan, ruang tunggu, serta kecepatan dan kecekatan pegawai
dalam menghitung Pajak. 2) Sumber-sumber pajak daerah yang sangat berpotensi
adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
sedangkan jenis pajak yang sangat tidak berpotensi adalah Pajak Air Permukaan.
Sumber pajak yang belum tercover adalah menara Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi, menara Base Transceiver Station (menara untuk mengirim dan menerima
sinyal telekomunikasi) serta objek cukai plastik dan kemasan plastik.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak dan Pendapatan Asli Daerah



ABSTRACT

THE OPTIMIZATION OF REGIONAL TAX COLLECTION TO IMPROVE
REGIONAL ORIGINAL INCOME IN LAMPUNG PROVINCE

By

The objectives of this research were: 1) To find out, study, and analyze the optimization
of regional tax collection conducted by Lampung province government to improve
regional original income; 2) To find out sources of regional tax incomes which were
contributive to regional original income. This was a qualitative research. Data were
collected with observations, interviews, and documentations. The research results showed
that: 1) Regional tax collection optimization to improve regional original income had
been exercised optimally, despite of some problems in its execution. This could be seen
from a) Potential tax data collection such as Transportation Tax Office in Rajabasa, and
Mining and Energy Office of Lampung province had collected data of all tax objects and
subjects, b) Monitoring; where the government had formed a task force to prevent illegal
levy collection and the General Directorate of Custom has been routinely conducting
sweeping to illegal cigarette vendors, c) Coordination; where Regional Income Office of
Lampung province cooperated with related institutions to conduct sweeping in the field,
d) Tax collection strategy; where the Transportation Tax Office conducted Samsat Drive
Through and Mobile Samsat programs, however, sometimes tax payers were
disappointed with complicated bureaucracies. In providing tax collection service for
surface water tax and fuel tax, the Mining and Energy Office of Lampung province made
efforts to provide comforts to the tax payers, from providing service facilities, waiting
rooms, to employees’ immediate responses in estimating taxes; 2) The most potential tax
sources was vehicle tax and vehicle owner registration, while the least potential tax
source was surface water tax. Uncovered yet tax sources were ultra-high electricity
transmission, base transceiver station towers, and customs for plastic and plastic
packages.

Keywords : Optimization, Tax and Regional Original Income
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau

lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi

daerah untuk mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya baik sumber

daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang sejahtera.

Konsep otonomi daerah yang ditawarkan kepada daerah adalah otonomi

yang utuh (luas, nyata dan bertanggung jawab), dalam artian bahwa daerah dapat

menggunakan keleluasaan dalam mengelola dan mensinergikan sumber

daya/potensi yang ada guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi atas pemberian otonomi tersebut,

daerah dituntut kemampuan dan kesiapannya baik pada aspek organisasi maupun

aparatnya dalam merespon sumber daya yang ada agar bisa memberikan

kontribusi yang ideal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk salah satu

diantaranya upaya pengoptimalan aset-aset daerah sedemikian rupa sehingga

mampu menjadi kontributor (PAD) (Pendapatan Asli Daerah), yang potensial.
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Pemerintah provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia

yang berusaha untuk selalu mengoptimalkan pajak daerah. Hal ini dikarenakan

pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan

Pendapatan Asil Daerah (PAD). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyebutkan ada 5 (lima) jenis Pajak Daerah

Provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas

Pendapatan Provinsi Lampung, Dinas Pertambangan dan Energi serta KPPBC

Bandar Lampung yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP), dan Pajak Rokok (P-Rokok).

Jika dilihat dari potensi daerahnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan  Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBBKB) merupakan sumber penerimaan paling ideal dan merupakan

sektor primadona dalam meningkatkan Pendapatan Asil Daerah (PAD) di Provinsi

Lampung hal tersebut cukup beralasan mengingat tingginya peningkatan jumlah

kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun. Menurut

data dari Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung

pada tahun 2013 sebanyak 1.683.085 unit, meningkat pada tahun 2014 menjadi

1.779.290 unit dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu

sebanyak 2.078.922 unit (BPS, 2015).

Potensi lain yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asil Daerah

(PAD) di Provinsi Lampung dari sektor pajak adalah melalui Pajak Air

Permukaan Tanah (P-AP). Berdasarkan data dari Dinas Pengairan Provinsi
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Lampung terdapat 5 sungai besar dan sekitar 33 sungai kecil, yang membentuk 5

(lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu: DAS Sekampung, DAS Mesuji,

DAS Semangka,DAS Seputih dan DAS Tulangbawang. Lima sungai besar

tersebut ditetapkan menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS) oleh

Departemen Pekerjaan Umum, yaitu: SWS Mesuji-Tulang Bawang, SWS

Seputih-Sekampung, dan SWS Semangka, hal tersebut tentu menjadi potensi yang

cukup besar dalam meningkatkan pajak terutama dari sektor Pajak Air Permukaan

Tanah (P-AP) terutama jika ada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan

sungai sebagai penggerak roda Industri.

Lebih lanjut berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2015 di Provinsi

Lampung prevalensi perokok aktif sebesar 34,3% dengan rerata jumlah rokok

yang dihisap 10 batang per hari, tingginya prevalansi perokok aktif di Propinsi

Lampung dapat menjadi potensi bagi pemerintah Propinsi Lampung dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Rokok melalui cukai

rokok.

Permasalahannya sekarang walaupun Provinsi Lampung memiliki potensi

yang cukup besar dalam meningkatkan sektor pajak namun berdasarkan data yang

penulis peroleh target dan realisasi pajak daerah melalui sektor Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP), dan

Pajak Rokok (P-Rokok) selama selama 3 (tiga) tahun terakhir belum mencapai

target yang ditetapkan. Berikut data target dan realisasi pajak daerah di  Provinsi

Lampung tahun 2013,2014 dan 2015.
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Lampung
Tahun Jenis

Pajak
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)
% Sumbangan

Ke PAD
2013 PKB 516.000.000.000 492.623.956.711 95,47% 27,08%

2013 BBN-KB 757.000.000.000 698.644.387.397 92,29% 38,4%

2013 PBBKB 360.173.551.000 328.507.000.621 91,20% 18,06%

2013 P-AP 3.907.700.000 2.235.709.764 57,21% 0,12%

2013 P-Rokok 360.100.000.000 297.395.426.967 82,59% 16,34%

Total 1.997.181.251.000 1.819.406.481.460 91,08% 100,00%

2014 PKB 560.000.000.000 444.701.492.841 79,41% 29,03%

2014 BBN-KB 716.809.000.000 588.235.709.764 82,07% 38,41%

2014 PBBKB 432.460.000.000 250.806.624.927 57,99% 16,38%

2014 P-AP 3.907.700.000 2.644.387.397 67,68% 0,18%

2014 P-Rokok 325.507.000.000 245.059.044.873 75,29% 16,00%

Total 2.038.683.700.000 1.531.447.259.802 75,11% 100,00%

2015 PKB 571.200.000.000 451.563.284.109 79,06% 32,50%

2015 BBN-KB 712.000.000.000 481.774.134.267 67,66% 34,68%

2015 PBBKB 364.399.037.460 227.562.001.330 62,44% 16,38%

2015 P-AP 2.047.473.300 1.591.231.670 77,71% 0,12%

2015 P-Rokok 305.000.000.000 226.780.621.088 74,35% 16,32%

Total 1.954.646.510.760 1.389.271.272.464 71,07% 100,00%
Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, 2015

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP), dan Pajak

Rokok (P-Rokok) belum mencapai target yang ditetapkan. Dimana pada tahun

2013 persentase realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak baru

mencapai 91,08%, tahun 2014 hanya mencapai 75,11% dan tahun 2015 hanya

mencapai 71,07% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
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Timbul pertanyaan besar, mengapa persentase realisasi capaian Pendapatan

Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP), dan Pajak Rokok (P-Rokok)

belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Fenomena tersebut sungguh

ironis, padahal jika dilihat dari potensi daerahnya, Provinsi Lampung merupakan

wilayah yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asil

Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak.

Tidak tercapainya target pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP), dan Pajak Rokok (P-Rokok)

diindikasikan karena rendahnya tingkat kepatuhan, kesadaran wajib pajak untuk

membayar Pajak dan kurang optimalisasinya pemungutan pajak daerah yang

dilakukan oleh instansi terkait.

Rendahnya kesadaran publik selaku wajib pajak untuk membayar pajak baik

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) bukan tidak beralasan, selain karena rendahnya pengetahuan

wajib pajak tentang manfaat, tujuan dan pentingnya membayar pajak faktor lain

yang diduga menjadi pemicu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar

pajak adalah terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap Birokrasi Publik.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung melalui Samsat di

indikasikan masih rendah dan belum mampu memberikan pelayanan prima

kepada wajib pajak.
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Berdasarkan hasil wawancara bebas penulis dengan Yanto sebagai salah satu

masyarakat (wajib pajak) warga Raja Basa Kota Bandar Lampung pada tanggal 12

September 2016 menyatakan ”proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) maupun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), selalu

membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta pelayanan

yang lamban” (Sumber: Hasil Wawancara, 12 September 2016)

Lebih lanjut faktor sumber daya manusia yang memberikan pelayanan masih

kurang seperti perekrutan dan penempatan pegawai pada bagian pelayanan yang

tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai, kurang profesionalnya

SDM yang memberikan pelayanan seperti halnya pada Samsat berdampak pada

sering terjadinya kesalahan pada saat pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) maupun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), realita

yang ada sering terjadi kesalahan pada saat wajib pajak membayar pajak misalnya

tidak sesuainya nominal pembayaran, terkadang nominal yang harus dibayar

wajib pajak melebihi plafon harga yang ditetapkan, terkadang juga ditemukan

pajak kendaraan bermotor roda dua nominalnya sama dengan kendaraan roda

empat, begitu juga sebaliknya, hal tersebut tentunya berdampak pada prosesnya

pengurusan pajak menjadi semakin panjang dan lama bahkan harus berulang kali

mengajukan persyaratan.

Tidak tercapainya Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP) diindikasikan karena

lemahnya pengawasan dan sanksi dari instransi terkait seperti Dinas

Pertambangan dan Energi dalam mengelola Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP),

berdasarkan observasi penulis, masih banyak perusahaan-perusahaan berskala
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besar yang menunggak dalam membayar Pajak Air Permukaan Tanah (P-AP),

masih ditemukan wajib pajak seperti perusahaan-perusahaan maupun perorangan

yang memanfaatkan Air Permukaan Tanah untuk komoditi industri atau lahan

bisnis namun mengabaikan kewajibannya untuk membayar Pajak Air Permukaan

Tanah (P-AP) (Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, 2015)

Fenomena kurang tercapainya Pajak Rokok adalah diindikasikan karena

meningkatnya tarif cukai rokok setiap tahunnya. Penaikan tarif cukai rokok jelas

mempersubur peredaran rokok ilegal. Perusahaan-perusahaan rokok yang tidak

bisa menyesuaikan menghadapi regulasi dan tarif cukai dan pajak yang terus naik,

maka akan memilih aktif memproduksi rokok ilegal. Hal tersebut menyebabkan

peredaran rokok ilegal akan terus naik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data yang dirilis Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh

Indonesia (Formasi) menyebutkan peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai

7% dari total produksi rokok yang mencapai sekitar 340 miliar batang (Sumber:

Persatuan Pedagang Lampung, 2015) Pengalaman di negara lain juga

menunjukkan trend yang sama, semakin ketat regulasi dan tinggi tarif cukai dan

pajak rokok, maka semakin tinggi pula peredaran rokok ilegalnya Faktor lain

adalah disebabkan adanya pembatasan iklan, pencantuman gambar (peringatan

dampak rokok di kotak rokok), sampai larangan merokok di tempat umum hal

tersebut tentunya berdampak pada pengurangan konsumsi rokok yang pada

akhirnya berdampak pada tidak tercapainya Pajak Rokok. (Sumber: Persatuan

Pedagang Lampung, 2015)
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Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait khususnya

yang mengelola pajak di Provinsi Lampung adalah dengan cara melakukan upaya-

upaya terobosan dalam mengoptimalisasi pemungutan pajak. Dengan adanya

optimalisasi pemungutan pajak daerah di Provinsi Lampung maka diharapkan

dapat menggali potensi sumber-sumber penerimaan Pajak serta dapat

mengidentifikasi permasalahan yang selama ini terjadi berkaitan dengan pajak

daerah sehingga dapat dilakukan estimasi dan proyeksi dari masing-masing pajak

yang pada gilirannya dapat disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan

optimalisasi penerimaan pajak yang mendasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan

yang efektif, efisien dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat Provinsi Lampung.

Berdasarkan paparan dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul:

”Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah di Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah?
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2. Apa saja sumber-sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah?

3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dari optimalisasi

pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :.

1. Mengetahui, mengkaji, menganalisis optimalisasi pemungutan pajak daerah

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Daerah.

2. Mengetahui sumber-sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah.

3. Mengetahui, mengkaji, menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan

menghambat dari optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberi kegunaan.

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penambahan

pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan rujukan referensi bagi penelitian lebih lanjut.
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b. Menambah wawasan, khasanah berfikir di bidang keilmuan yakni di

bidang Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah Provinsi

Lampung.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan masukan kepada instansi terkait dalam upaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menggali potensi sumber-

sumber penerimaan Pajak serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang

selama ini terjadi berkaitan dengan pajak daerah sehingga dapat dilakukan

estimasi dan proyeksi dari masing-masing pajak yang pada gilirannya

dapat disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan optimalisasi

penerimaan pajak yang mendasarkan pada prinsip-prinsip perpajakan yang

efektif, efisien dan berkeadilan.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu

Pemerintahan pada Universitas Lampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi

Berbicara mengenai pemerintahan daerah, maka akan dibahas terlebih

dahulu pengertian pemerintah, menurut Ndraha, (2000: 76) pemerintah dibagi

menjadi: Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh

konstitusi negara bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan Indonesia dibawah Undang Undang Dasar 1945 kekuasaan

pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi  eksekutif. Pemerintah dalam

arti sempit, adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

Pemerintah dalam konsep Pemerintah Pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara

pada tingkat pusat (tertinggi). Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah,

berbeda dengan Pemerintah Pusat yang dianggap mewakili negara, Pemerintah

Daerah mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang

tertentu batas-batasnya.

Lebih lanjut pendapat Pamudji (2007:3) pengertian pemerintahan terbagi ke

dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah  yang

dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif,
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yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan

nasional).

2. Pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai

tujuan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintahan

adalah perbuatan memerintah dari semua organ yang disebut juga lembaga atau

institusi negara guna mencapai tujuan negara.

Pemerintah menurut Ndraha, (2000: 78) adalah:

Segenap alat  perlengkapan negara atau lembaga-lembaga
kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan
nasional, untuk mencapai tujuan negara didalam negara demokrasi,
pemerintah harus melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Pemerintahan diartikan sebagai proses pemenuhan dan
perlindungan kebutuhan yang diperintah (rakyat, masyarakat,
manusia) akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan
civil tepat pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan dan
lembaga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan itu disebut
pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia
mempunyai keinginan yang berbeda antara satu dengan yang
lainnya dan cenderung menciptakan disharmoni, karena itu
dibentuknya pemerintahan adalah untuk mengakomodasi
kepentingan rakyat dan mencapai suatu tujuan negara.

Lebih lanjut menurut Ndraha, (2000: 90) menyatakan:

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga
suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani
kehidupannya secara wajar, tugas-tugas pokok pemerintahan
mencakup, yaitu: menjamin keamanan negara dari segala
kemungkinan serangan dari luar, memelihara ketertiban, menjamin
diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap masyarakat,
melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang
menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk
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pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama, dengan
demikian adanya suatu pemerintahan adalah karena ada komitmen
antara pemerintah dengan rakyatnya, yang mana komitmen
tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa
pemerintahan memang diperlukan untuk melindungi,
memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya

Tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha (2003:71) adalah:

Untuk melayani dan mengatur masyarakat, tugas pelayanan lebih
menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum,
mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses
pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada
publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan
atau power yang melekat pada posisi  jabatan birokrasi.

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga

fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (empowerment),

dan Pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Sedangkan ada

empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan

ketenangan (maintenance of peace and order); Kedua, pertahanan dan keamanan;

Ketiga, diplomatik; dan Keempat, perpajakan.

Ndraha (2000: 90) berpendapat:

Ada dua macam fungsi pemerintah: Pertama, fungsi primer, yaitu fungsi
yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan
yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin
meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi  primer
sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa
hankam, layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, fungsi
sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat
keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah,
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semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi
sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan
barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih
lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan
prasarana.

Pembentukan pemerintahan yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah,

akan membuat pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat

mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan

kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk bukan untuk

melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyaraka, pemerintah harus

didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah yang dekat

dengan rakyatnya, pemerintahan juga perlu didekatkan kepada masyarakat agar

pelayanan yang diberikan semakin baik, hal tersebut didasarkan bahwa ada

hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat yang ada di daerahnya. Adapun yang diurus

adalah tugas atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah

untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan

kemampuannya sendiri (Rust, 2001:240)  Oleh karena itu, penguatan otonomi

daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap

pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan

terselenggaranya keteraturan sosial (Sarundajang, 2002:53)

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa,

kreatifitas, peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan
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memajukan daerahnya. otonomi mengandung konsep kebebasan untuk

berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat (Hoessin,

2000:6)

Amrah (2001:121) mengemukakan bahwa asas otonomi daerah

mengandung dua macam yaitu:

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian dari kewenangan

Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di  daerah.

2. Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat

yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri

bagi badan-badan politik di daerah

Menurut pandangan Ilmu Pemerintahan, salah satu cara untuk mendekatkan

pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan menerapkan kebijakan

desentralisasi. Rasyid (2003: 15) mengatakan bahwa dalam teori pemerintahan

modern memang mengajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance

perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Prinsip-prinsip pemberian otonomi

daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

menurut Ismawan (2002: 67) adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah.
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5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota
tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan
khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi
pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah
daerah

B. Pemetaan Potensi Pajak Daerah

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah

bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik.

Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun

daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “otonomi daerah”. Konsekuensi

pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah adalah berkurangnya transfer

keuangan dari pusat kepada daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan, dan pada sisi lain daerah harus mampu menggali dan mengelola

potensi sumber-sumber ekonomi daerahnya, baik potensi Sumber Daya Alam

(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi sumber daya

keuangannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 Pasal 5 merupakan

salah satu sumber Penerimaan Daerah selain Dana Perimbangan. PAD terdiri dari

empat komponen besar yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang

Sah, dari keempat komponen tersebut, pajak daerah merupakan sumber utama

penerimaan daerah.
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Muslimin (2001: 76) menyatakan:

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran
penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah, lahirnya peraturan otonomi
daerah pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali
potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala
aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak dan retribusi daerah.

Pamudji (2007: 101)  berpendapat:

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian
pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan
desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab, dalam
mengoptimalkan pemungutan dan potensi pajak daerah serta retribusi
daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh
karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan
pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal
baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan
ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, hal ini
mengingat pajak dan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah
dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan
daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah

daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa daerah memiliki prosentase

penerimaan

Andriani (2001: 90) mengemukakan:

Pemetaan Potensi Pajak Daerah adalah salah satu strategi yang
berpola melakukan pemetaan pajak daerah mana saja yang dominan
dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan
pajak mana saja yang kurang memberikan kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat dilakukan perbaikan.
Optimalisasi pemungutan pajak daerah adalah, upaya yang dilakukan
oleh pihak terkait, melakukan terobosan-terobosan dalam rangka
meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
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Fenomena yang ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat kecil

dibandingkan penerimaan dari sektor fiskal lainnya, kenyataan ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam

membangun daerahnya sendiri. Realita yang ada realisasi penerimaan pajak

daerah yang di kelola Provinsi kurang tercapai dan perlu dilakukan kajian

pemetaan dan identifikasi optimalisasi potensi pajak daerah dengan evaluasi

permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga pada gilirannya dapat dirumuskan

kebijakan pemerintah yang lebih sesuai dan tepat. Untuk meningkatkan

penerimaan, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi pajak daerah. Potensi

pajak tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan pajak. Potensi dan

realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan

daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi

pajak tidak dihitung secara sahih maka realisasi penerimaan tidak optimal.

Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang

optimal karena optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sistem dan prosedur

pemungutan pendapatan yang memadai. Perhitungan potensi pajak serta perbaikan

sistem dan prosedur pemungutan pendapatan esensial untuk dilakukan. Untuk itu

perlu dilakukan kajian untuk membuat grand design potensi pajak agar dapat

diketahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikembangkan, dan dikelola

secara profesional.

Belum tercapainya realisasi pajak dalam memenuhi target yang ditetapkan

menjadi permasalahan utama yang penting untuk diidentifikasi penyebabnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tergalinya potensi pajak antara lain
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masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem hukum dan

administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi dan

kesadaran dari wajib pajak yang masih rendah. Untuk mengatasi kekurangan

tersebut, penerimaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan

pembenahan administrasi seperti data base, perluasan basis, intensifikasi wajib

pajak serta meningkatkan kualitas aparat. Oleh karena itu perlu dilakukan

perhitungan potensi pajak dan kebijakan yang tepat dan benar dalam

mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Dengan pengetahuan yang benar

mengenai potensi pajak ini, pemerintah daerah mempunyai arahan, petunjuk,

target dan sasaran perkiraan dalam merealisasikannya

Pada penelitian ini pemetaan dilakukan terhadap lima jenis pajak yang

terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (PBBKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),

Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok (P-Rokok) dalam rangka

optimalisasi pemungutan pajak daerah sebagaimana tersebut diatas mengutip

pendapat Andriani (2001: 90) yaitu dapat dilakukan dengan cara:

1. Pendataan potensi pajak
Dalam rangka menghitung potensi pajak daerah, perlu kiranya dianalisis
terlebih dahulu data potensi pajak  oleh Dinas Instansi terkait,  misalnya saja
jumlah subjek, objek, masing-masing pajak daerah.

2. Pengawasan
Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah
betul, sudah wajar dalam membayar pajak, dan untuk menilai apakah
pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah sesuai dengan SOP yang
berlaku.

3. Koordinasi
Guna lebih mengoptimalkan pendapatan khususnya pada sektor pajak dearah,
diperlukan kerja keras dan kesungguhan dalam upaya menggali potensi pajak
daerah yang ada. Penyamaan persepsi antara petugas pendapatan, pengolah
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data dan petugas penagihan menjadi sebuah keharusan dalam rangka
meningkatkan potensi pajak daerah.

4. Strategi pemungutan
Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan
sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan
regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka instansi terkait dalam hal
pemungutan pajak harus berupaya untuk melakukan reformasi baik secara
administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga
diharapkan bisa menyadarkan wajib pajak terhadap arti pentingnya pajak dan
taat membayar pajak.

C. Pajak Daerah

1.      Konsepsi Pajak Daerah

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai

sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi.

Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas

ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang perubahan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang

Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah Iuran

langsung yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan undang-

undang yang berlaku.
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Pendapat Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh

Waluyo (2003: 45) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro, (2005: 69) dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak

Pendapatan, memberikan definisi pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang
Pajak, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang
oleh 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. Pajak Daerah
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan perpajakan

sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban

kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-

undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada undang-undang.
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Pengertian pajak menurut Andriani (2001: 79) adalah:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintah”

Secara historis menurut Miyasto (2007: 25):

Pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan
suatu bangsa, pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan suatu Negara, dari pajak inilah Negara
membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan
perang dan pembangunan serta dapat dipergunakan sebagai insrumen
penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategi suatu
bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Pengertian pajak menurut Soeparman (2005: 80) adalah:

adalah iuran wajib, berupa uang atau barang-barang yang dipungut
oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencaai
kesejahteraan umum.

Hukum pajak menurut Waluyo (2003: 45) adalah:

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang
menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara,
sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur
hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan
hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Pajak Daerah Raharjo Adisasmita (2009:72) dalam bukunya Pembiayaan

Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa:

Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan
sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan,
kejadian atau perbuatan yang memb erikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.
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Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli

diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa

fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat, menurut Waluyo (2003: 6)

terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:
dimasukkannya pajak dalam APBN sabagai penerimaandalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.
Demikian pula terhadap barang mewah.

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak tersebut diatas penulis

menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak merupakan suatu kewajiban baik pribadi maupun badan usaha yang

dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang

sifatnya dapat dipaksakan.

2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Pajak merupakan biaya operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

5. Pajak mempunyai tugas selain budgeter (penerimaan) dapat pula reguler

(mengatur).
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2.  Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

maka pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau

Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan

pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi

atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang dan

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan

Pajak Roko (P-Rokok) sedangkan jenis Pajak kabupaten atau kota

terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada penelitian kali

ini akan dibahas dan di fokuskan pada jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan

Pajak Rokok (P-Rokok).

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dan menurut Peraturan Gubernur
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Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Jenis, Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PKB merupakan pajak

terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan

bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan

pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang

berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya

energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak termasuk alat-alat

berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “Pajak Kendaraan Bermotor

adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaaan kendaraan bermotor”.

Sedangkan kendaraan bermotor adalah : “Kendaraan bermotor adalah semua

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat,

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yangbersangkutan, termasuk alat-alat besar

yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”
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Dasar Hukum  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar Hukum  Pajak Kendaraan Bermotor adalah terdiri sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan Undang undang

Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 65 Tahun 2001 mengenai Pajak

Daerah

c. Peraturan Mendagri Nomor 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar

Pengnenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Provinsi Lampung..

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan

bermotor dan bobot yang mencerm inkan kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai

jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, jenis

kendaraan bermotor, merk kendraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan

bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor jenis

kendaraan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur po kok :

a. Nilai Jual Objek Pajak
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran ingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot
kendaaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan
pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis
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bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis -jenis penggunaan, tahun
pembuatan, serta ciri- ciri kendaraan bermotor.

Kusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum,

termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak

kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual

Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum Atas

Suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaskud

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data akurat

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak

Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan

bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi

kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross

Tonnage).

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

a. Kereta api;

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
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internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

pemerintah;

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Wajib Pajak PKB adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan

bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya

diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan begitu,

Subjek Pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang

pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor Subjek

PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan

Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Yang

bertanggungjawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak

kepemilikannya.

b. Orang atau badan yanag memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan

bermotor.

c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau

yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan ata

putusan pengadilan.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak yang terhutang adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus

dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut

ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan
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oleh Pemda setempat Pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan

dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang terhitung

dari saat pendafataran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor adalah satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan

bermotor yang lain. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang

dipungut diwilayah Provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut

terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi

(Pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam

ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.

Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang

disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), maka gubernur ataupun pejabat yang

telah ditunjuk oleh gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang

terhutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Bentuk,

isi, kwalitas dan ukuran SKPD ini telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

Dalam rentang waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak, Gubernur bisa

menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPDKBT

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Daerah, dan SKPDN (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil). Gubernur bisa menerbitkan STPD apabila

Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun berjalan kurang atau tidak berjalan.

hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan dalam pembayaran dikarenakan

salah tulis dan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif yang berupa

denda atau bunga. Selain ketentuan tersebut, Gubernur juga bisa menerbitkan
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STPD jika kewajiban pembayaran atas pajak terutang dalam SKPDKB atau

SKPDKBT tidak dilaksanakan atau tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib

Pajak. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak Daerah juga bisa dipergunakan

untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang kurang atau tidak dibayar oleh

Wajib Pajak hingga dengan jatuh tempo pembayarn pajak.

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka

untuk masa waktu 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat

1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang

mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah diterbitkan.

Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank

ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak Daerah.

Wajib Pajak yang membayar diberikan tanda bukti pembayaran atau

pelunasan pajak dan Penning. Wajib Pajak yang telat membayar pajak akdan

dikenakan sanksi, yaitu:

1. Keterlambatan Pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi

administrasi yang berupa denda yang besarnya 25 % dari pokok pajaknya.

2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dienakan sanksi

administrasi yang besarnya 2 % sebulan yang dihitung dari pajak yang

terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu tempo paling

lama 2 tahun atau 24 bulan terhitung sejak ketika terhutangnya pajak.
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Apabila Pajak yang terhutang tidak dilunasi atua dibayar setelah jatuh tempo,

pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melaksankan tindakan

penagihan pajak yang dilakukan kepada pajak terhutang dalam SKPD,

SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Surat Keputusan

Pembetulan, serta Putusan Banding yang bisa mengakibatkan pajak yang

harus dibayarkan bertambah.

Dasar Perhitungan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Cara menghitung Besarnya Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang

dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumya:

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama di tiap Provinsi yang

memungut Pajak kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

ditetapkan oleh Perda Provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Pasal 5 menyebutkan, tarif Pajak

Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok yang sesuai degan jenis

kepemilikan kendaraan bermotor

a. 1,5 Persen untuk kendaraan bermotor yang bukan untuk umum

b. 1 Persen untuk kendaraan bemotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor

yang digunakan oleh umum yang dipungut bayaran

c. 0,5 persen untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat bera
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2. Konsepsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun

2011, yang dimaksud Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disebut (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan ke dalam badan usaha.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah

penyerahan kendaraan bemotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang lebih

dari Dua Belas (12) Bulan dianggap sebagai penyerahan kecuali penguasaan

kendaraan bermotor dikarenakan atas perjanjian sewa beli.

Pada BBN-KB subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima

penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak BBN-KB adalah

orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Jika wajib pajak berupa badan, maka kewajiban perpajaknnya diwakili oleh

pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBN-KB subjek

pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menerima

penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai

jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak

Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksudkan di sini adalah Nilai

Jual Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam
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Negeri tentang Tabel Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.NJKB ditetapkan dengan

keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri dalam

Negeri.

Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual

kendaraan bermotor atau NJKB yang dipergunakan didalam ketentuan pajak

kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

penentuannya didasarkan pada tingkat penyerahan Objek Pajak yang terjadi

serta jenis kendaraan yang diserahkan. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) terhadap penyerahan pertama telah ditetapkan sebagai

berikut :

a. 10 Persen : Kendaraan bermotor bukan untuk umum

b. 10 Persen : Kendaraan bermtor untuk umum

c. 3 Persen : Kendaraan bermotor alat besar dan alat berat

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap penyerahan

kedua serta selanjutnya telah ditetapkan sebesar berikut :

a. 1 Persen : Kendaraan bermotor bukan untuk umum

b. 1 Persen : Kendaraan bermotor untuk umum

c. 3 Persen: Kendaraan alat besar dan alat berat

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap penyerahan

dikarenakan warisan telah ditetapkan sebesar berikut :

a. 0,1 Persen untuk kendaraan bermotor bukan untuk umum

b. 0,1 Persen untuk kendaraan bermotor untuk umum



34

c. 0,03 Persen untuk kendaraan alat besar dan alat berat

Besaran pokok BBNKB ysng terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan BBNKB

adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X (\Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Keberatan, Banding, Penghapusan, Sanksi dan Ketentuan Pidana

Keberatan terjadi apabila Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak puas

terhadap penetapan pajak yang dilakukan Gubernur bisa mengajukan

keberatan terhadap isi atau materi dari ketetapan dengan membuat perhitungan

jumlah pajak yang seharusnya dibayar menurut perhitungan oleh Wajib Pajak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Gubernur akan menetapkan keputusan

terhadap pengajuan keberatan yang diajukan tersebut Keputusan keberatan

yang dilakukan oleh Gubernur disampikan kepada Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor untuk dijalankan. Pengajuan permohonan banding tidak bisa

menunda kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan

penagihan pajak kendaraan bemotor Berdasarkan pada permohonan Wajib

Pajak, Gubernur bisa memberi pengurangan, keringanan serta pembebasan

Pajak Kendaraan Bermotor Keterlambatan dalam menjalankan pendaftaran

yang melebihi waktu yang sudah tetepakan akan dikenakan denda yang berupa

kenaikan yang besarnya 25 persen dari Pokok Pajak dan ditambah dengan

Sanksi Administrasi yang berupa bunga yang besarnya 2 Persen perbulan dan

dihitung dari pajak yang telat bayar atau yang kurang dalam jangka waktu
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paling lama 2 tahun terhitung sejak terhutangnya pajak Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor yang sengaja atau karena alpa tidak menyampaikan

SPTPD ataupun tidak mengisi dengan benar dan lengkap maupun memberikan

keterangan yang tidak benar yang bisa merugikan daerah bisa dipidana dengan

hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak

pidana pada bidang perpajakan daerah tidak tituntut stelah melebihi jangka

waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak ataupun

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang

berssangkutan.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK) dipungut pajak atas

penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Objeknya adalah:  Bensin

(Premium/Pertamax/Premix) serta Solar dan Gas.  Subjek Konsumen bahan

bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBK) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar

kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBK) dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.  Penyedia

bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar

kendaraan bermotor baik dijual maupun untuk digunakan sendiri Penyedia

bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat

bila terjadi perubahan harga
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Pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB) menyebutkan bahwa bahan bakar kendaraan bermotor dipungut

pajak sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah Daerah menentukan besaran potensi pajak bahan bakar kendaraan

bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, dalam hal ini Gubernur

Provinsi Lampung menunjuk Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Lampung untuk melaksanakan tugas pembantuan dalam pelaksanaan

perhitungan potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Secara lebih terperinci pelaksanaan perhitungan potensi pajak bahan bakar

kendaraan bermotor oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

diatur dalam Pasal 452 ayat 2 huruf C Peraturan Gubernur Lampung Nomor

34 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas

Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung dijelaskan bahwa, Dinas

Pertambangan dan Energi memiliki tugas menyusun bahan rencana dan

kebijakan teknis, melaksanakan perhitungan potensi pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, perizinan, bimbingan teknis, kerjasama dan pengawasan

serta pengelolaan dan pemberian layanan informasi bidang minyak dan gas

bumi.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas penggunaan

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar tersebut adalah semua jenis

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dalam
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Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada

paragraf 2 tata cara penetapan dan penghitungan PBBKB. Pasal 4 ayat 1 dasar

pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB. Ayat (2) nilai jual BBKB

sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah harga jual BBKB sebelum

dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 5 ayat (1) tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7.5% (tujuh koma lima

persen).  Pasal 6 besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif PBBKB dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana

dimaksud dalam pasal (4).  Pasal 7 ayat (1) wilayah pemungutan PBBKB

adalah tempat SPBU berada dan/atau di tempat wajib PBBKB Berdasarkan

surat edaran Mendagri Nomor 973 Tahun 2006 tentang Penegasan

Pemungutan PBBKB bahwa objek pemungutan PBBKB adalah bahan bakar

kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk

kendaraan bermotor di darat, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan bermotor di atas air, yang berada di sungai, danau dan laut

Pajak PBBKB di bagi dalam dua perhitungan yaitu:

a.    BBM Bersubsidi

Berasarkan pasal 3 ayat (4) perpres nomor 15 tahun 2012 tentang harga

jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu,

PBBKB BBM Bersubsidi di teteapkan sebesar 5% .
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b.  BBM Nonsubsidi

PBBKB BBM Nonsubsidi ditetapkan sebesar 7.5%. BBM Nonsubsidi di

bagi menjadi 3 sektor yaitu:

1) Sektor konstruksi, pada sektor ini PBBKB ditetapkan sebesar 100%.

2) Sektor perkebunan, pertambangan dan perkebunan ditetapkan sebesar

90%.

3) Sektor industri, ditetapkan sebesar 17,17%.

Setelah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung dikeluarkanlah

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dinas Pendapatan Daerah, lalu

pemungutan pajak tersebut diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah,

sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur No.36 tahun 2011 Tentang

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

maka dalam hal pertanggungjawaban menghitung, menetapkan dan memungut

PBBKB tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Lampung tetapi dilakukan juga oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung

4. Pajak Air Permukaan (P-AP)

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak

Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang
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Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak

Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak

Kabupaten atau Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas

permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah

dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam

lapiran pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang

muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan subjek Pajak Air Permukaan (P-

AP) adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan

atau pemanfaatan air permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah

pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bukan objek Pajak Air

Permukaan (P-AP) adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluaan dasar

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-

undangan.

b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan

dalam peraturan daerah. Pada provinsi Lampung diatur dalam Peraturan

Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011,”Dikecualikan dari objek

Pajak Air Permukaan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan

untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial,

instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan
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senjata atau keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan”.

Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air dan Permukaan dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh

faktor-faktor :

a. Jenis sumber air permukaan,

b. Lokasi Sumber Air Permukaan,

c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan,

d. Volume air permukaan yang diambil dan atrau dimanfaatkan,

e. Kualitas Air Permukaan,

f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan,

g. Musim pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan,

h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /

atau pemanfaatan air permukaan.

Perhitungan dan penetapan Pajak Air Permukaan (P-AP) menurut Perda

Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 adalah dengan mengalikan Volume

Air Permukaan dengan Harga Dasar Air. Tarif Pajak Air Permukaan

ditetapkan sebesar 10%.

Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Air Permukaan terutang harus dilunasi paling lambat pada tanggal 15

(lima belas) bulan berikutnya dari masa Pajak Air Permukaan terhutang. Pajak

Air Permukaan yang tidak dibayar atau terlambat dibayar setelah jatuh tempo
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pembayaran dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan saat terutangnya Pajak Air Permukaan .

Dasar Hukum Pajak Air Permukaan (P-AP) adalah:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak

Daerah

5. Pajak Rokok (P-Rokok)

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

pusat. Cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Cukai adalah pungutan negara yang

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan Subjek Pajak rokok

adalah konsumen rokok, Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.Yang

dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang

dibalut dengan kertas dengan cara dilinting,untuk dipakai, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya.
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b. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun

tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan

daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau

bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

c. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun

jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai

tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan wajib pajak rokok

adalah:

a. Wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok

yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

b. Wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh

undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok,wakil wajib

pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng

atas pembayaran pajak terutang.

c. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus

untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 29 menyatakan

bahwa pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok,

pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam

penetapan tarif cukai nasional.
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D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber

pendapatan bagi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam

penjelasan Pasal 3 huruf a Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan

yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di

pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dikemukakan oleh

Widjaja (2001: 67) adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri
dari pajak, retribusi, hasil perusahaan  milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik
daerah, serta pinjaman lain-lain.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian

keuangan daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang

berlaku didaerah tersebut.

Dalam buku Kekuasaan Pengelola Keuangan Negara atau Daerah karangan

Atep (2004: 90) dikemukakan:

Pendapatan adalah semua hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah
semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuaitas dana dalam periode
tahun anggaran bersangkutan  yang menjadi hak pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan pemerintahan pastilah membutuhkan uang untuk

menjalankan pemerintahannya. Menurut Widjaja dalam bukunya Otonomi Daerah

dan Daerah Otonomi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan keuangan
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daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh

Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga

ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang

dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa

pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang
selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai
peranan ganda yaitu: 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary) 2)
Sebagai alat pengatur (regulatory)

2.   Retribusi Daerah
Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya
UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan
daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada
beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dihapus karena tidak
boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat
30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke
dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu.
a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann
atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.   Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut
objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4.   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah
yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal
dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun
2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang
sah meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
b. Jasa giro.
c. Pendapatan bunga.
d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan,

pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya, agar lebih terfokus

dan sebagai referensi penulis dalam memperdalam pembahasan, adapun rincian

penelitian terdahulu tersebut diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Judul Tahun Hasil Sumber

Aris
Munandar

Strategi Dinas
Pendapatan
Provinsi Jawa
Timur dalam
meningkatkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
melalui aspek
Pajak Kendaraan
Bermotor. (Studi
Pada Dinas
Pendapatan
Provinsi Jawa
Timur)

2012 Strategi yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Provinsi
Jawa Timur dalam
meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui
aspek Pajak Kendaraan
Bermotor sudah cukup
berjalan efektif, Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa
Timur prosktif bekerjasama
dengan pihak kepolisian
untuk mensosialisakan
tentang pentingnya
membayar pajak, rutin
menggelar operasi bersama
dalam rangka memberi
kesadaran kepada masyarakat
selaku wajib pajak.

Tesis

Rizal
Efendi

Pengaruh Pajak
Kendaraan
Bermotor
terhadap
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
pada Dinas
Pendapatan
Provinsi
Yogyakarta

2013 Pajak Kendaraan Bermotor
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pada Dinas
Pendapatan Provinsi
Yogyakarta

Jurnal

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar (2012) dan Rizal Efendi

(2013) hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan namun

perbedaan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aris Munandar (2012) dan Rizal

Efendi (2013) keseluruhan adalah, 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian

berbeda dengan peneliti 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak
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sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber

informasi yang telah ditentukan 3) Indikator yang dipakai sebagai instrumen

penelitian (kisi-kisi) kuesioner tidak sama dengan yang peneliti gunakan, 4)

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sedangkan peneliti menggunakan

pedoman wawancara serta analisa yang peneliti gunakan adalah penelitian

kualitatif dengan analisa deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan

penelitian kualitatif dan kuantitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang

berkembang dan sampai saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan

disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan

yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup

pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan

lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang

matang dan memadai. Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan

pembangunan daerah yang handal adalah setiap daerah tentunya membutuhkan

anggaran yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD), salah satu sumber

Pendapat Asli Daerah (PAD) seperti halnya dengan Provinsi Lampung adalah

melalui Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
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Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak

Air Permukaan Tanah (P-AP), dan Pajak Rokok (P-Rokok) yang dikelola dan

dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan

Samsat, Kepolisian dan Jasaraharja, Dinas Pertambangan dan Energi serta

KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Dalam upaya peningkatan

Pendapat Asli Daerah (PAD) instansi terkait dituntut agar dapat menjalan tugas

dan fungsinya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya bermuara

pada peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) diwilayah Provinsi Lampung.

Pada penelitian ini pemetaan potensi pajak daerah dan optimalisasi pemungutan

pajak daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada

Pemerintah Provinsi Lampung penulis menggunakan teori yang dikemukakan

oleh Andriani (2001: 90) yaitu dapat dilakukan dengan cara:

1. Pendataan potensi pajak

Sejauhmana Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Samsat, Dinas

Pertambangan dan Energi serta KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar

Lampung melakukan pendataan potensi pajak misalnya saja jumlah subjek

pajak, objek pajak, masing-masing pajak daerah.

2. Pengawasan

Sejauhmana Dinas Pendapatan Provinsi Lampung selaku leading sektor dalam

hal pengelolaan PAD dari sektor Pajak, dengan melakukan pengawasan

terhadap Samsat, Dinas Pertambangan dan Energi serta KPPBC Tipe Madya

Pabean B Bandar Lampung apakah  sudah bekerja sesuai dengan SOP yang

berlaku dan melakukan pengawasan dengan melakukan survey indek
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kepuasan konsumen (wajib pajak), bekerjasama dengan pihak inspektorat

untuk mengaudit hasil pemungutan pajak.

3. Koordinasi

Sejauhmana Dinas Pendapatan Provinsi Lampung selaku leading sektor dalam

hal pengelolaan PAD dari sektor Pajak, saling berkoordinasi, melakukan MoU

dan kerjasama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi, menggelar

operasi bersama, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan

membayar pajak kepada wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan rasa

kepatuhan dan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak

4. Strategi pemungutan

Sejauhmana pelayanan yang diberikan pegawai Dinas Pendapatan Provinsi

Lampung melaui Samsat apakah sudah berkualitas, yaitu pelayanan yang

profesional, efektif, efisien, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif

dan lain sebagainya, sehingga mampu menghasilkan jasa yang benar-benar

prima dan sesuai kebutuhan wajib pajak, selain itu apakah Dinas Pendapatan

Provinsi Lampung sudah membuat terobosan-terobosan dalam rangka

memotong dan memperpendek rantai birokrasi sehingga struktur birokrasi

menjadi ramping yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada wajib

pajak pada saat membayar pajak sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib

pajak untuk membayar pajak dapat lebih meningkat.
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibuat paradigma penelitian

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendataan potensi pajak
1. Mendata identitas wajib pajak (ektensifikasi pajak)
2. Pendataan objek dan subjek pajak (ektensifikasi pajak)
3. Pendataan yang sudah/belum membayar pajak (ektensifikasi

pajak)
4. Memetakan dan mengidentifikasi potensi/sumber-sumber

Pajak Daerah yang berkontribusi dominan terhadap PAD

Pengawasan
1. Pengawasan kinerja instansi (ektensifikasi pajak)
2. Survey indek kepuasan konsumen (wajib pajak) (ektensifikasi

pajak)
3.  Mengaudit hasil pemungutan pajak. (ektensifikasi pajak)

Koordinasi
1. Memberikan petunjuk operasional lapangan/razia

(ektensifikasi pajak)
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan (ektensifikasi pajak)
3. Memberikan kebijakan dan mengkomunikasikan keringanan-

keringanan kepada wajib pajak (ektensifikasi pajak)

Strategi pemungutan
Melakukan Intensifikasi Pajak seperti:
1. Memberikan kulitas pelayanan prima (sederhana, tepat waktu,

transparansi)
2. Memberikan terobosan dalam rangka memperpendek rantai

birokrasi (Samsat Keliling, Samsat mall)
3. Pemberdayaan Sumber Daya dari segi internal (pemenuhan

fasilitas kerja, diklat, workshop, seminar)

Andriani (2001: 90)

Kesadaran Wajib Pajak Meningkat dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)



III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif yaitu penelitian atau penelaah subyek dengan tujuan utama

mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang

digunakan untuk menyediakan informasi berhubungan dengan prevalensi,

populasi. (Arikunto, S, 2001: 12.)

Dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis bagaimana

optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2) Mengetahui

sumber-sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah. 3) Mengetahui, mengkaji, menganalisis faktor-faktor apa yang

mendukung dan menghambat dari optimalisasi pemungutan pajak daerah yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Daerah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana optimalisasi pemungutan

pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan instansi

terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber

pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk
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mengetahui fokus penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tebel 3.1 Fokus Penelitian
Fokus Penelitian

Optimalisasi
pemungutan pajak
Pendataan potensi
pajak

Fokus penelitian pada pendataan potensi pajak ini
adalah peneliti ingin mengetahui sejauhmana Dinas
Pendapatan Provinsi Lampung, Samsat, Dinas
Pertambangan dan Energi serta KPPBC Tipe Madya
Pabean B Bandar Lampung melakukan pendataan
potensi pajak misalnya saja jumlah subjek pajak,
objek pajak, masing-masing pajak daerah serta
mengidentifikasi dan memetakan potensi /sumber-
sumber pajak daerah mana saja yang dominan dan
berkontribusi dalam meningkatkan PAD

Pengawasan Fokus penelitian pada pengawasan ini adalah peneliti
ingin mengetahui sejauhmana Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung selaku leading sektor dalam hal
pengelolaan PAD dari sektor Pajak, dengan
melakukan pengawasan terhadap Samsat, Dinas
Pertambangan dan Energi serta KPPBC Tipe Madya
Pabean B Bandar Lampung apakah  sudah bekerja
sesuai dengan SOP yang berlaku dan melakukan
pengawasan dengan melakukan survey indek
kepuasan konsumen (wajib pajak), bekerjasama
dengan pihak inspektorat untuk mengaudit hasil
pemungutan pajak sehingga tidak terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan pajak.

Koordinasi Fokus penelitian pada koordinasi  ini adalah peneliti
ingin mengetahui sejauh mana pihak Dinas
Pendapatan Provinsi Lampung bekerjasama dengan
pihak samsat, kepolisian jasaraharja, dishub, KPPBC
Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dan dinas
Pertambangan dan Energi dalam memberikan
penyuluhan, sosialisasi agar wajib pajak taat untuk
membayar pajak

Strategi pemungutan Fokus penelitian pada strategi pemungutan ini adalah
peneliti ingin mengetahui upaya atau terobosan apa
saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung dalam rangka memperpendek
rantai birokrasi dan memberikan pelayanan kepada
wajib pajak misalnya (Samsat Keliling, Samsat mall,
program pemutihan pajak)
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C.    Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas Pendapatan Provinsi Lampung,

dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta KPPBC Tipe Madya

Pabean B Bandar Lampung, waktu penelitian bulan April 2017.

D. Informan Penelitian

Informan yang dipilih pada penelitian ini diperoleh secara snowball

Sampling. Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan

key-informan, dan dari key-informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya.

Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk

dijadikan sampel (Subagyo,2006:31). Adapun kriteria yang dijadikan sampel

dalam penelitian ini adalah, informan yang potensial (berkaitan dengan tema

penelitian) Dengan tekhnik Snowball Sampling ini penulis memilih Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai key-informan atau informan awal

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian,

selanjutnya dari informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung akan berkembang pertanyaan-pertanyaan baru dan informan-

informan baru yang dapat memberikan informasi bagi penulis dalam pelaksanaan

penelitian sampai informasi yang diperoleh penulis dirasa cukup.

E. Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap informan

yang berkompeten sesuai dengan keperluan data.
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2. Data sekunder adalah yang diperoleh dari buku atau literatur yang

berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang berdasarkan data

penunjang lain yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

F.      Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi yakni dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat

penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Adapun

kegiatan yang penulis lakukan pada saat observasi ini adalah dengan melihat

langsung kondisi pelayanan yang diberikan oleh Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap (Samsat) Raja Basa dan Dinas Pertambangan dan

Energi kepada wajib pajak, terkait maslah pelayanan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan Tanah

(P-AP), apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan wajib pajak, dan

telah sesuai dengan Standar Operation Procedure (SOP) yang berlaku.

Adapun data yang penulis peroleh observasi ini adalah, lokasi penelitian,

kondisi sarana dan prasarana fasilitas kerja, profil Dinas Pendapatan Provinsi

Lampung, dinas Pertambangan dan Energi serta KPPBC Tipe Madya Pabean

B Bandar Lampung mencakup visi, misi, struktur organisasi, kondisi sumber

daya yang ada pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, serta kondisi

pelayanan yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak.
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2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara

langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik

tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa

narasumber yang diangap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat

memberikan kesempatan narasumber tersebtr dalam rangka menjawab secara

bebas. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada saat wawancara ini adalah

penulis melakukan wawancara beberapa narasumber yang kompeten untuk

mengetahui kegiatan  apa saja yang sudah dilakukan untuk

mengoptimalisasikan pemungutan pajak baik dari segi pendataan potensi

pajak pengawasan, koordinasi dan strategi pemungutan. Narasumber yang

berkompeten untuk penulis wawancarai dan berkaitan langsung dengan

penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung,

Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kepala Samsat

Raja Basa Provinsi Lampung, Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Kepala Bidang Pertambangan

Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Kepala Seksi

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber

dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun kegian yang
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penulis lakukan dalam dokumentasi ini adalah, penulis berusaha mencari

dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya

dokumen tentang data wajib pajak, data, objek pajak, data target dan realisasi

pajak daerah di  Provinsi Lampung maupun potensi pajak yang ada di

Provinsi Lampung serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek

penelitian. Selain itu kegiatan yang penulis lakukan dalam dokumentasi ini

adalah sesi berfhoto dengan narasumber sebagai bukti rill bahwa penulis

pernah melakukan penelitian, adapun hasil dokumentasi fhoto tersebut

terlampir.

G.    Teknik Analisis Data

Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari

temuan-temuan dilapangan meliputi :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada

penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

yang tertulis dari lapangan.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

dan mengorganisasikan sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan.

Kegiatan reduksis data dalam penelitian ini adalah penulis memilih dan

menyusun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung,  Kabid Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kepala

Samsat Raja Basa Provinsi Lampung, Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Kepala Bidang Pertambangan

Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Kepala Seksi
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Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, hasil wawancara tersebut

penulis bahas dengan menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus

penelitian dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengeetahui dan menjelaskan

optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun

berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Kegiatan

penyajian data dalam penelitian ini adalah penulis menampilkan dan

menyajikan seluruh informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Lampung,  Kabid Pajak, Kepala Samsat Raja Basa, Kepala

Bidang Migas dan Energi serta Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Kepala Seksi Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang diperoleh secara langsung dari

lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan terbuka terhadap

informan yang berkompeten sesuai dengan keperluan data.

3. Triangulasi Data

Triangulasi hakikatnya adalah merupakan pendekatan multimetode yang

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data..

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga

dilakukan untuk memperkaya data. Pada penelitian ini penulis menggunakan
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triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Kegiatan yang

dilakukan dalam triangulasi data adalah penulis menggunakan berbagai

macama teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dengan

pihak yang berkompeten serta melalui dokumentasi, tujuan nya adalah untuk

mengetahui mengetahui, mengkaji, menganalisis optimalisasi pemungutan

pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Mengetahui sumber-sumber pajak

daerah yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. serta

mengetahui, mengkaji, menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan

menghambat dari optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah.

4.  Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,

kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.  Setelah

data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan

berdasarkan data tersebut.  Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan

mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan.  Kegiatan yang

dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah, peneliti membuat suatu

kesimpulan akhir setelah melalui tahapan pengumpulan data observasi,

wawancara, dokumentasi kemudian di analisis dengan menggunakan teori-

teori.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 April 1964 dan dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Provinsi Lampung memiliki

luas 35.288,35 km² dan terletak di ujung tenggara Pulau Sumatra pada posisi

103°50′-105°50′ BT dan 6°45′-3°45′ LS. Batas-batas wilayah administrasi

Provinsi Lampung yaitu sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan

Sumatera Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur

berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera

Indonesia.

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Lampung tahun 2016 sebanyak

8.026.191 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 218 jiwa per km2. Penyebaran

penduduk di Provinsi Lampung masih bertumpu di Lampung Tengah yakni

sebesar 15,4% dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 12,5%, sedangkan

kabupaten yang dibawah 10% terendah terdapat di Kota Metro sebesar 1,9%.

Dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat

kepadatan penduduknya adalah Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 4.619 jiwa

per Km2 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Lampung Barat dengan

tingkat kepadatan penduduk sebanyak 85 jiwa per Km2. Dilihat dari sisi laju

pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016) Provinsi Lampung

sebesar 1,35% lebih rendah dari pertumbuhan nasional penduduk nasional
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(1,49%). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi

terdapat di Kabupaten Tulang Bawang 2,69% disusul oleh Kota Metro sebesar

2,08% (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016).

Tabel 4.1  Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung

Kabupaten / Kota
Penduduk/ Populasi

Laki-laki Perempuan Jumlah
Lampung Barat 154 414 135 974 290 388
Tanggamus 295 869 271 303 567 172
Lampung Selatan 494 080 467 817 961 897
Lampung Timur 511 079 487 641 998 720
Lampung Tengah 625 215 601 970 1227 185
Lampung Utara 306 501 296 226 602 727
Way Kanan 220 719 207 378 428 097
Tulang Bawang 219 504 204 206 423 710
Pesawaran 217 184 204 313 421 497
Pringsewu 196 408 186 693 383 101
Mesuji 101 705 92 577 194 282
Tulang Bawang Barat 134 611 127 705 262 316
Pesisir Barat 77 897 70 515 148 412
Bandar Lampung 484 215 476 480 960 695
Metro 78 078 77 914 155 992
Lampung 4.117.479 3.908.712 8.026.191
Sumber : Badan  Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, merupakan gabungan

dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif

luas, dan menyimpan potensi kelautan. Lampung fokus pada pengembangan lahan

bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada

hitam, kopi, jagung, tebu dan lain-lain. Daerah pesisir, komoditas perikanan

seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan

internasional. Selain hasil bumi Lampung juga merupakan kota pelabuhan

(liverpoolnya sumatra) karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke
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Pulau Sumatra. Pelabuhan utama Provinsi Lampung bernama Panjang dan

Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Telukbetung), Tarahan, dan

Kalianda Lapangan terbang Provinsi Lampung adalah Radin Inten II, terletak di

Branti, 28 Km dari pusat Ibu Kota

Sebagai gerbang Sumatera, di Lampung sangat potensial berkembang

berbagai jenis industri. Mulai dari industri kecil (kerajinan) hingga industri besar,

terutama di bidang agrobisnis.Industri penambakan udang termasuk salah satu

tambak yang terbesar di dunia setelah adanya penggabungan usaha antara

Bratasena, Dipasena dan Wachyuni Mandira, terdapat juga pabrik gula dengan

produksi per tahun mencapai 600.000 ton oleh 2 (dua) pabrik yaitu Gunung Madu

Plantation dan Sugar Group. di tahun 2007 kembali diresmikan pembangunan 1

pabrik gula lagi dibawah PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).

B.     Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian

Tugas, fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas daerah pada Pemerintah Provinsi

Lampung Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan

fungsi:

(1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang

menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pendapatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan

standar/pedoman bidang pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang

pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;

d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;

f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang

urusannya diserahkan kepada provinsi;

g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;

h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan

i. Pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah “Terciptanya Dinas

Pendapatan Provinsi Lampung yang Handal, Profesional, Efektif dan Efisien.”

1. Handal, mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam penyediaan dana

pembangunan Provinsi bahkan mampu melampaui target yang telah

ditetapkan.

2. Profesional, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan

prinsip cepat dan tepat.
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3. Efektif, bahwa Dinas Pendapatan mampu melaksanakan tugas dan fungsi

sesuai tujuan organisasi.

4. Efisien, artinya tugas yang dilaksanakan dapat dibiayai dengan anggaran yang

memadai.

Misi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah sebagai

berikut:

1. Menjadikan dinas yang mampu menggali potensi pendapatan lainnya yang

belum tergali secara optimal tanpa harus memberikan beban ekonomi yang

tinggi dan tidak merugikan masyarakat.

2. Menjadi dinas yang mampu menghimpun Pendapatan Asli Daerah secara

mandiri sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan.

3. Menjadi dinas yang mampu mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah daerah sebagai alat pemerataan pendapatan.

4. Menjadi dinas yang mampu mengatur dan melaksanakan kebijakan

pendapatan daerah sebagai alat pemerataan pembangunan.

5. Menjadi dinas yang berperan sebagai pusat pengaturan bagi kebijaksanaan

pemerintah daerah dalam bidang lainnya.

6. Menjadi dinas yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

7. Menjadi dinas yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

8. Menjadi dinas yang mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam jaringan

kerja yang efektif efisien
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian

Tugas, fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas daerah pada Pemerintah Provinsi

Lampung, Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan

mengkoordinir pelaksanaan tugas dinas di bidang pendapatan berdasarkan

asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Menetapkan pokok pajak;

b. Mengaudit pembayaran pajak yang telah di setor pada kas daerah;

c. Melaksanakan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak menyetor

pajak;

d. Melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan

target dan potensi pajak yangtelah ditetapkan oleh dinas pertambangan dan

energi;

e. Melakukan tugas-tugas lain dari gubernur yang berhubungan dengan

pajak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pendapatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan

standar/pedoman bidang pendapatan daerah;
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b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang

pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi;

d. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah;

f. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang

urusannya diserahkan kepada provinsi;

g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah;

h. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan pelayanan

ketatausahaan

2. Sekretaris;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan serta

memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tatalaksana,

perencanaan dan evaluasi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian

hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan lain yang

tidak termasuk dalam tugas bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi

penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;



66

b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi

pengolaan administrasi keuangan;

c. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi

pengelolaan administrasi kepegawai, rumah tangga dinas, perlengkapan,

tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;

d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pajak;

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pungutan

pajak daerah, menyelesaikan sengketa pajak dan doleansi serta

mempersiapkan data teknis untuk merencanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi di bidang pajak daerah; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Bidang Pajak mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi pemungutan pajak daerah pada unit-unit

pelayanan pajak daerah;

b. Penyelenggaraan tertib administrasi penyelesaian sengketa pajak dan

doleansi serta pembayaran/penagihan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam hal

pengelolaan Pajak Daerah dan penyiapan bahan penyusunan rancangan
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peraturan daerah/peraturan lainnya dan rencana pendapatan dari sektor

pajak daerah; dan

d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi atas rancangan produk

hukum daerah provinsi yang berkenaan dengan pajak daerah dan

Rancangan/Keputusan Kepala Daerah yang akan diproses untuk

penetapannya dan yang telah ditetapkan guna disesuaikan dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain;

5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Gambaran Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian

Tugas, fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintahan Provinsi

Lampung Pasal 444 menjelaskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di

bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi yang menjadi

kewenangannya, tugas dekosentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 tahun 2010 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Provinsi

Lampung Pasal 452 Ayat (1) dijelaskan bahwa, Dinas Pertambangan dan Energi
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memiliki tugas menyusun bahan rencana dan kebijakan teknis, melaksanakan

perhitungan potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, perizinan, bimbingan

teknis, kerjasama dan pengawasan serta pengelolaan dan pemberian layanan

informasi bidang minyak dan gas bumi

Lebih lanjut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Pasal

445 susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:

1.   Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Lampung mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta memberikan pembinaan

terhadap tugas dalam bidang Pertambangan dan Energi, menyelenggarakan

tugas desentralisasi serta tugas-tugas lain di bidang Pertambangan dan Energi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada

Gubernur (dekosentrasi) dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

a. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib PBBKB;

b. Melakukan pendataan penggunaan dan penyaluran bahan bakar kendaraan

bermotor;

c. Melakukan pengawasan dan pengelolaan PBBKB dengan berkoordinasi

dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan Instansi terkait;

d. Melakukan perhitungan potensi PBBKB sesuai dengan kondisi riil objek

pajak sebagai dasar penetapan/tagihan;
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e. Melakukan penghitungan nilai perolehan PBBKB sesuai

sektor/peruntukannya.

2.   Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melekasanakan koordinasi, pembinaan,

pemantauan, pengendalian dan pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian

dan perencanaan serta pemberian dukungan administrasi Dinas.

3.   Bidang Migas dan Energi

Bidang Migas dan Energi mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan

kebijakan teknis, melaksanakan perhitungan potensi pajak Bahan Bakar

kendaraan bermotor, pemberian rekomendasi, perizinan, bimbingan teknis,

kerjasama dan pengawasan bidang Minyak dan Gas Bumi. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seperti yang di atas Bidang Migas

dan Energi Mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka verifikasi dan

konservasi energi.

b. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi Lifing minyak bumi dan

gas bumi bersama pemerintah.

c. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pelaksanaan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir migas yang

beroperasi di daerah provinsi.

e. Pelaksanaan pengawasan pendistribusian BBM di wilayah provinsi.

f. Pengawasan jumlah armada pengangkutan BBM di daerah provinsi yang

meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.
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g. Pemantauan penerimaan daerah

4.   Bidang Geologi dan sumber Daya Mineral

Bidang Geologi dan sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan

pemetaan topografi, pemetaan geologi, inventarisasi, survei pendahuluan,

ekplorasi, serta studi kelayakan sumber daya mineral.

5.   Bidang Pertambangan Umum

Bidang pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis data

perusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi serta konservasi

di bidang petambangan mineral.

6. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyajikan analisis data

ketenagalistrikan serta penyediaan listrik, pengembangan, pembangunan serta

pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan yang tidak terhubung ke

dalam Jaringan Transmisi Nasional

D. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

(KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan

Yos Sudarso Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Kantor pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung merupakan salah

satu kantor yang bertugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dirjen Bea

dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Bandar Lampung berada dibawah pengawasan kantor wilayah Dirjen Bea dan
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Cukai Sumatera bagian selatan. Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan

pulau Sumatra merupakan pintu gerbang lalu lintas antara pulau Sumatera dengan

pulau jawa. Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean Bandar Lampung juga merupakan salah satu pintu gerbang keluar

masuknya barang baik dalam daerah pabean maupun dari luar daerah pabean.

Produk utama provinsi Lampung adalah hasil bumi. Hasil bumi ini di ekspor ke

berbagai Negara yang pemuatannya melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatannya, memiliki tugas dan fungsi yang

harus di jalankan. Adapun tugas-tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;

2. Melindungi Industri tertentu didalam negeri dari persaingan yang tidak sehat

dengan industry sejenis dari luar negeri;

3. Memberantas penyeludupan;

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan

dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara;

5. Memungut bea keluar dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk

kepentingan keuangan Negara;

6. Menerapkan wawasan dan sanksi dalam artian agar peraturan dapat ditaati

dengan baik dan secara sadar hukum.
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Adapun inti dari tugas tugas tersebut dapat disimpulkan menjadi satu,

yaitu : “Melakukan Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

dalam Daerah Wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan

perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas

sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;

2. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai;

3. Pengelolaan dan pemeliharaan secara operasi, sarana komunikasi, dan senjata

api;

4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara

lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai;

5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan dibidang kepabeanan dan cukai;

6. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabean,

fasilitas ekspor impor, dan pemeriksaan fisik;

7. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan sanksi

administrasi berupa denda;

8. Pelayanan atas pamasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang,

serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang keluar dan dari kawasan

pabean;
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9. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan

urusan perusakan pita cukai;

10. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya;

11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan cukai;

12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan

pengeluaran barang ditempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan

berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan

berikat, dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;

13. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai

serta penerimaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

14. Pelaksanaan administrasi kantor pengawasan dan pelayanan yang baik.

Demi tercapainya fungsi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, terdapat beberapa visi dan misi

yang digenggam, yaitu: “Menjadi Kantor Madya Pabean B yang Modern dengan

Pengawasan dan Pelayanan Terbaik dalam Kinerja dan Citra”. Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung

keberadaannya adalah sebagai pelayan dan pengawas untuk arus lalu lintas barang

dari dalam maupun dari luar kawasan pabean. Agar pelaksanaan tugas tersebut

dapat dapat terealisasi secara optimal, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandar Lampung menetapkan misi yang

saling berkaitan yaitu:
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1. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat;

2. Melakukan pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Mengutamakan kualitas kerja; dan

4. Meningkatkan citra institusi

Susunan lengkap organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung terdiri dari :

1.   Kepala Kantor

Mengkoordinasikan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai,

pungutan bea masuk, pungutan bea keluar, cukai dan pajak lainnya yang

dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta pengawasan lalu lintas

barang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi

tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

2.   Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas yang penting di KPPBC sebagai berikut:

a. Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan rumah

tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

b. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.

c. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undang kepabeanan dan

cukai.

d. Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional.



75

Subbagian umum terdiri dari:

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.

b. Urusan Keuangan.

c. Urusan Rumah tangga.

3.   Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas penting, selain

melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai

seksi ini juga memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai,

b. Penelitian dan pemeriksaan.

c. Pemberitahuan nilai pabean.

d. Penetapan klasifikasi pabean.

e. Melakukan penelitian dokumen cukai dan pemeriksaan barang kena cukai.

f. Administrasi perizinan.

g. Pemantauan produksi.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:

a. Subseksi Hanggar.

b. Subseksi Cukai.

4.   Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pemungutan administrasi bea masuk,

bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainya yang dipungut oleh Direktorat

Jendral, dan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan

pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan terdiri dari:
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a. Subseksi Administrsi Penerimaan dan Jaminan.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

c. Subseksi Manifes

5.  Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) mempunyai tugas melakukan

intelijalanen, patroli, dan oprasi pencegahan dan penindakan pelanggaran

peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai, penyidikan

tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengolahan dan pengadministrasian

sarana opras, sarana komunikasi dan senjata api  Seksi Penindakan dan

Penyidikan (P2) terdiri dari:

a. Subseksi Intelijen.

b. Subseksi Penindakan dan Sarana Oprasi.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

6.   Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen memiliki tugas melakukan

pengoprasian komputer dan sarana penunjangnya, pengolahan/penyimpanan

data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi dan data, pertukaran data

elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan dan penelitian

kelengkapan atas pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta

penyajian data kepabeanan dan cukai.
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7.   Seksi Layanan dan Informasi

Seksi Layanan dan Informasi mempunyai tugas penting di KPPBC sebagai

berikut:

a. Melakukan bimbingan keptuhan, konsultasi, dan layanan informasi

dibidang kepabean dan cukai.

b. Sebagai pemberi penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan

dibidang kepabean dan cukai.

c. Sebagai media penyedia informasi kepabean dan cukai kepada pegawai

dan pengguna jasa.

d. Sebagai media pemberi bimbingan dalam memetuhi dan memahami

peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai bagi pengguna jasa.

8.    Seksi Kepatuahan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas penting yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Bea dan

Cukai.

b. Pengendalian masalah integritas dan profesionalisme pegawai.

c. Menyusun evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan.

d. Sebagai pelapor dan pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawasaan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Dengan adanya tugas tugas tersebut, bagian-bagian/seksi dituntut untuk

menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin, namun bagian-bagian/seksi tersebut

dituntut juga tetap memengang teguh kesatuan kantor tersebut.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat dibuat

kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

sudah dilaksanakan secara maksimal meskipun terdapat beberapa kendala

dalam proses pelaksanaannya hal tersebut terlihat:

a. Dari segi pendataan potensi pajak upaya yang telah dilakukan adalah: 1)

Dinas Pendapatan Provinsi Lampung telah memiliki database yang

lengkap dan akurat mengenai subjek pajak dan objek pajak serta terus

berupaya menggali pajak-pajak yang belum tercover. 2) Samsat Raja

Basa telah mendata seluruh objek dan subjek Kendaraan Bermotor,

setiap harinya pelayanan pajak di rekap dan di laporkan secara online. 3)

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung telah mendata dan

telah melakukan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir migas

yang beroperasi di daerah provinsi, telah mendata perusahaan-

perusahaan yang memanfaatkan air permukaan serta telah menjaring

wajib pajak baru. 4) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai telah memungut

pajak rokok bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

BAB VI
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b. Dari segi pengawasan pajak upaya yang telah dilakukan adalah: Gubenur

Provinsi Lampung melalui Sekda Provinsi Lampung telah membentuk

satuan tugas (satgas) pencegahan pungli yang diberi nama Tim Sapu

Bersih Pungutan Liar atau disingkat Saber Pungli, bekerjasama juga

dengan pihak Inspektorat Provinsi Lampung, BPKP untuk mengaudit

anggaran yang bersumber dari sektor pajak, bekerjasama juga dengan

pihak eksternal lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan

hearing/dengar pendapat terkait pelaksanaan pemungutan pajak dan

pertangungjawaban pengeluaran pajak di Provinsi Lampung. Di bidang

kepabeanan dan cukai, maka dibentuklah direktorat yang baru yaitu

Direktorat Kepatuhan Internal.

c. Dari segi koordinasi:

5. Petunjuk operasional lapangan/razia upaya yang telah dilakukan

adalah: a) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

bekerjasama/berkoordinasi dengan UPTD (Unit Pelayanan Teknis

Dinas) seperti pihak kepolisian, jasa raharja, samsat, untuk

melakukan razia dilapangan, meskipun terkadang oknum yang

bertugas dilapangan tidak profesional b) Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Lampung sudah menyusun Tim personel dan

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

(BPLHD) Provinsi Lampung untuk mendata perusahaan-perusahaan

yang memanfaatkan Air Permukaan, selain itu melibatkan Pihak
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Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Kepolisian dan TNI

guna memberikan tindakan tegas dan efek jera bagi para perusahaan

yang melalaikan kewajibannya dan tidak melaporkan perusahaannya

c) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung telah

bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Provinsi

Lampung dan Instansi terkait untuk melakukan pengawasan

pendistribusian, jumlah armada pengangkutan Bahan Bakar Minyak

(BBM) di wilayah Provinsi Lampung, d) Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

rutin melakukan razia, penyegelan, pemeriksaan serta pembongkaran

barang terhadap sarana pengangkut, melakukan patroli rutin dan

operasi yang melibatkan Polda Lampung, Kantor Pos dan sejumlah

instansi lain.

6. Penyuluhan/sosialisasi: Penyuluhan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak

Air Permukaan (P-AP) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBB-KB) dan Pajak Rokok dilakukan, antara lain: a) Memasang

spanduk di tempat-tempat yang strategis, b) Menyebarkan brosur

atau pamplet; c) Memasang iklan di media massa, cetak maupun

elektronik d) Rutin melaksanakan Raker Tim Intensifikasi Pajak e)

bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait untuk

menyosialisasikan kampanye agar masyarakat “tidak membeli rokok

ilegal”
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7. Memberikan keringan-keringan terkait pajak terhutang baik Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (P-AP) Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang telah diatur dalam

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011

d. Dari segi strategi pemungutan:: 1) Pihak samsat memanjakan wajib

pajak dengan menyediakan terobosan: Samsat Drive THRU/Unit

Pelayanan Cepat (UPC), Samsat Link, Samsat keliling dan  Samsat

Delivery, meskipun terkadang masih banyak warga yang mengeluh

lambannya pelayanan dan birokrasi yang berbelit belit 2) Meningkatkan

pelayanan dibidang Pajak Air Permukaan (P-AP) dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB). maka Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Lampung berusaha memberikan rasa nyaman kepada wajib

pajak, mulai dari fasilitas pelayanan, ruang tunggu, memberikan

perlakuan adil kepada seluruh wajib pajak, serta kecepatan dan

kecekatan pegawai dalam menghitung potensi Pajak Air Permukaan (P-

AP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 3)

Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai

(DJBC) untuk menghasilkan kualitas hasil layanan yang lebih baik

melalui peningkatan profesionalitas dan integritas pegawai. Langkah

yang diambil adalah dengan membentuk lembaga Kepatuhan Internal

(KI).
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2.  Sumber-sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi terhadap Pendapatan

Asli Daerah: Jenis pajak yang sangat berpotensi di Provinsi Lampung adalah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) karena selama 3 (tiga) tahun terakhir kedua jenis pajak

tersebut memberikan sumbangan tersebesar ke Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dibandingkan pajak lainnya sedangkan jenis pajak yang sangat tidak

berpotensi di Provinsi Lampung adalah pajak Pajak Air Permukaan (P-AP)

karena persentase Pajak Air Permukaan (P-AP) terendah dibandingkan pajak

Provinsi laiinya. Sumber-sumber pajak daerah yang dapat berkontribusi

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung

adalah pengenaan pajak terhadap bangunan/menara Saluran Tegangan Tinggi

(Sutet), menara Base Transceiver Station (BTS)/ Provider,  serta sejumlah

aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis seperti rel kereta api.

Potensi pajak yang belum tercover dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar diantaranya adalah misalnya

saja objek cukai plastik dan kemasan plastik serta produk lainnya yang

mendukung upaya pengendalian dan mendongkrak penerimaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Samsat:

a. Dalam rangka mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor yang

dilakukan oleh wajib pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi perpajakan
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secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak, Unit Pelayanan Teknis

Daerah (UPTD) harus proaktif dalam memberikan informasi terntang

pajak baik melalui penyuluhan, selebaran, maupun media cetak kepada

masyarakat selaku wajib pajak, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran

dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

b. Hendaknya oknum aparat yang melakukan razia dilapangan bekerja secara

profesional, menerapkan peraturan yang berlaku jika ada wajib pajak yang

melanggar ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera bagi

wajib pajak, selian itu agar aparat selalu menghimbau kepada kendaraan

luar lampung yang beroperasi dilampung agar kendaraannya di Bea Balik

Nama (BBN)

c. Hendaknya samsat memberikan kualitas pelayanan yang prima, cepat,

tepat, birokrasi yang tidak berbelit-belit selain itu terobosan seperti Unit

Pelayanan Cepat, samsat keliling diberlakukan juga diseluruh tingkat

kabupaten hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap

wajib pajak sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak

baik dari segi kecepatan waktu pelayanan dan transparansi mengenai

biaya.

d. Hendaknya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung melalui Samsat

mengadopsi kebijakan pemutihan seperti yang dilakukan pemerintahan

Provinsi Jawa Timur, yaitu tidak menghapus pajak yang terhutang akan

tetapi hanya menghapus denda pajak saja, dengan demikian diharapkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dapat lebih meningkat.
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e. Survey indeks kepuasan wajib pajak agar lebih di intensifkan, sehingga

mengetahui apakah pelayanan publik sudah berjalan sesuai peraturan yang

berlaku atau tidak.

f. Melakukan pemeriksaan di setiap daerah yang sekiranya memiliki potensi

sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah namun belum terdata dan

terdaftar sebagai wajib pajak serta melakukan evaluasi di setiap

daerah/kabupaten yang sekiranya telah terdata dan terdaftar sebagai wajib

pajak namun belum atau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai wajib pajak.

2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

a. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung memberikan sanksi

yang tegas kepada badan usaha di bidang air permukaan dan badan usaha

di bidang bahan bakar minyak yang terlambat memberikan memberikan

rekapitulasi pajak.

b. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat atau wajib

pajak mengenai Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBBKB), baik dari penetapan pajak, tarif pajak juga tatacara

perhitungan Pajak.

c. Melakukan evaluasi, pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat,

teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai

ada objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak

lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data

menjadi tidak akurat



197

d. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana bagi petugas khususnya untuk

menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman

e. Dalam hal ijin pengambilan air, diwajibkan wajib pajak menggunakan

meteran, agar penetapan besaran air ditetapkan secara transparan.

f. Perlunya adanya tindak lanjut terkait dengan MoU dengan aparat

penegakkan hukum yang sudah terbangun selama ini, mengingat salah satu

instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak adalah dengan cara memberi sanksi.

g. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak

membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat

sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

h. Lebih meningkatkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, misalnya dalam

meningkatkan wajib pajak terdaftar karena masih banyaknya wajib pajak

yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cara mendata

ulang wajib pajak yang sudah terdaftar di Provinsi Lampung.

3. KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung

a. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat atau wajib

pajak agar tidak mebeli rokok yang tidak berpita cukai atau tidak membeli

rokok ilegal.

b. Lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi, dan rutin melakukan

patroli, razia .berasama instansi terkait seperti kepolisian Daerah

Lampung, kantor pos dalam rangka meutus mata rantai pendistribusian

rokok olegal.
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c. Memberikan tindakan tegas, sanksi yang berat jika terdapat atau

ditemukan produsen rokok yang mendistribusikan rokok ilegal.

4. Masyarakat/ Wajib Pajak

a. Bagi wajib pajak dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki

kesadaran, ketaatan dan kepatuhan untuk membayar pajak sebelum jatuh

tempo dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Agar tidak membuka celah atau peluang pegawai untuk berlaku curang

hendaknya masyarakat pengguna jasa mengikuti prosedur yang berlaku,

jangan mengambil jalan pintas ketika melakukan proses keperluan di

kantor-kantor yang mengelola pajak.

c. Agar masyarakat selaku pengguna jasa tidak merasa dirugikan hendaknya

melaporkan ke instansi yang berwenang jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan pada saat melakukan transaksi jasa pelayanan
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