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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya 

desentralisasi, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional 

menjadi semakin besar, karena kondisi perekonomian dan globalisasi cenderung 

menuntut adanya peran aktif dari pemerintahan daerah untuk lebih banyak menggali 

potensi daerahnya, serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang 

aktifitas ekonomi daerah. 

Dalam merangsang aktifitas ekonomi daerah kebijakan desentralisasi fiskal yang 

merupakan salah satu tipe desentralisasi ini sangat dibutuhkan oleh daerah. Untuk 

mendukung penyelenggaraan desentralisasi fiskal tersebut, perlu diatur perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan 

yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang 

jelas antar susunan pemerintahan seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang 
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Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal menurut Kumorotomo (2008:1) diartikan 

sebagai penyerahan sebagian dari tanggung jawab fiskal atau keuangan Negara dari 

pemerintah pusat kepada jenjang Pemerintahan di bawahnya (propinsi, kabupaten atau 

kota). Desentralisasi fiskal telah membawa perubahan terhadap hubungan keuangan 

pusat dan daerah, terkait dengan tujuan desentralisasi fiskal itu sendiri yaitu perbaikan 

efisiensi ekonomi, perbaikan akuntabilitas, peningkatan mobilitas dana, dan keadilan 

(Richard M.Bird dalam Haris, 2007:278).  

Desentralisasi fiskal juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, 

mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karasteristik di 

daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah 

perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju 

pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan semakin seimbang dan serasi 

sehingga pelaksanaan pembangunan serta hasil-hasilnya merata.  

Dalam rangka menunjang Pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan 

biaya pembangunan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber melalui Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, serta 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu aspek penunjang keberhasilan 

pencapaian tujuan pembangunan selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya 

alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang 

diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pembiayaan kebutuhan 
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daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya yang selama ini masih sebagian besar 

dibiayai dari dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari 

pemerintah pusat dianggap kurang mencerminkan bentuk kemandirian daerah. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 

PDRD), pajak daerah 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 pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU 

PDRD ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengelola 11 sektor pajak, 

sementara Pemerintah Provinsi untuk lima jenis pajak. Kesebelas jenis pajak antara 

lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 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, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Sementara jenis pajak untuk Propinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok.  

Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-

P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada 

Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Pengalihan pengelolaan 

PBB-P2 antara lain dimaksudkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah 
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dianggap lebih memahami kondisi objek pajak atau subjek pajak di wilayahnya, serta 

lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. PBB-P2 ialah pajak yang dipungut 

berdasarkan atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan bangunan.  

Kakanwil Dirjen pajak Bengkulu dan Lampung Rizal Admeidy mengatakan, 

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 

(UU PDRD), ada 2 jenis pajak pusat yang pengelolaannya akan dialihkan ke 

pemerintah kabupaten atau kota yaitu bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan/PBHTB sejak tahun 2011 dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan/PBB P2 akan dialihkan paling lambat 2014. Namun ada 17 kabupaten 

kota yang sudah siap mengelola PBB P2 tersebut di tahun 2012, termasuk Kota 

Bandar Lampung, bahkan di wilayah kerja Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 

dari 24 kabupaten atau kota yang ada di propinsi Lampung dan Bengkulu, Bandar 

Lampung merupakan satu-satunya yang siap mengelola PBB-P2 tersebut di tahun 

2012 ini. Sumber:Radar Lampung, 5 januari 2012 

 

Berdasarkan pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan 

Pengalihan PBB-P2, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil kebijakan untuk 

mendaerahkan PBB terhitung mulai 1 Januari 2012. Dengan kebijakan pengalihan 

PBB-P2 ini, penerimaan PBB-P2 100% masuk ke kas pemerintah kabupaten atau kota 

sehingga diharapkan Pemerintah Daerah memanfaatkannya dengan optimal agar 

mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 

64,8%. Berdasarkan hal tersebut, PBB-P2 ini merupakan pajak daerah yang berpotensi 

besar bagi daerah kabupaten atau kota. Dengan luas wilayah kota Bandar Lampung 

197,22 km
2
, jika pelimpahan PBB-P2 ini dikelola dengan optimal akan meningkatkan 

PAD kota Bandar Lampung dan juga berperan dalam pembangunan daerah.
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Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagai pajak daerah. Kebijakan terkait dengan 

PBB-P2 ditetapkan oleh pemerintah daerah, daerah dapat tidak memungut pajak 

daerah apabila potensi tidak memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah, 

seluruh penerimaan dari sektor PBB-P2 menjadi Pendapatan Asli Daerah, daerah 

bertanggungjawab sepenuhnya atas pemungutan PBB-P2 baik secara legal, teknik 

operasional dan pemanfaatannya serta masyarakat daerah dapat terlibat dalam proses 

perumusan kebijakan PBB-P2 dan dapat mengontrol penggunaan penerimaannya. 

Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat 

meningkat guna memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan 

pemerataan pembangunan, sehingga akan terwujud kesejahteraan yang merata. Pada 

realitanya pengelolaan pajak sampai saat ini belum maksimal, berikut ini penerimaan 

pajak bumi dan bangunan berdasarkan target dan realisasi per tahun: 

Tabel 1.  Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung  

Tahun Target Realisasi Presentase (%) 

2010 Rp  28.410.000.000 Rp   25.140.000.000 88,51% 

2011 Rp  42.650.000.000 Rp   44.833.786.212 100,20% 

2012 Rp  51.500.000.000 Rp   39.082.402.187 76,00% 

       Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung (2012) 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi PBB-P2 pada tahun 2012  

saat pengalihan PBB-P2 belum memenuhi target yang ingin dicapai, penurunan 

persentase realisasi PBB-P2 sebesar 24,2% dari tahun 2011. Potensi penerimaan 

daerah dari sektor PBB-P2 di Kota Bandar Lampung cukup besar, sehingga 
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diharapkan dengan adanya kewenangan penuh Pemerintah Daerah dapat 

mengoptimalkan PBB-P2 ini. Peran PBB-P2 dalam mewujudkan perekonomian serta 

untuk membangun daerah sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran baik 

pihak Pemerintah Daerah maupun wajib pajak. PBB-P2 dalam hal ini juga dapat 

merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan 

dari PBB-P2 besar ketika dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik 

dan sesuai keinginan rakyat dalam rangka kesejahteraan masyarakat. 

Masalah yang dihadapi Dispenda, dari sekitar 300.000 rumah di Bandar Lampung, 

baru 207.000 wajib pajak yang terdata, artinya ada potensi pajak yang hilang dan tidak 

masuk kas daerah. Objek  pajak yaitu tanah dan bangunan di kota Bandar Lampung 

saat ini telah banyak mengalami perubahan yang sangat besar, baik dari sisi kuantitas 

dan kualitas bangunan serta peningkatan di bidang lahan yang semula tanah kosong, 

saat ini sudah berdiri bangunan atau gedung yang cukup mewah masih banyak yang 

membayar dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. (Hasil wawancara pada 

tanggal 26 Februari 2013 dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian 

Operasional (P20) Dispenda Bandar Lampung Ibu Dra. Dedeh E.Fauzie, M.Si.) 

Terkait hal tersebut Pemerintah Kota melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak 

daerah ini, terdapat beberapa kebijakan yang memberatkan masyarakat seperti 

kenaikan tarif PBB-P2 di bawah ini: 

Kebijakan Pemkot Bandar Lampung menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 

hingga 300% semakin membebani mayoritas warga yang sedang terbelit kesulitan 

ekonomi. Pemkot beralasan kenaikan PBB disesuaikan dengan nilai jual objek pajak 

(NJOP) riil berdasarkan hasil survei camat, lurah, dan tenaga ahli Pemkot. Namun, hasil 

survei NJOP tersebut mesti dikritisi karena diberlakukan secara merata di seluruh wilayah. 

Menurut Herman, kenaikan tarif PBB bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) dari sektor PBB. Pendapatan dari sektor PBB ini pun untuk pembangunan kota. Ia 

menjelaskan dalam hal kenaikan tarif PBB, Pemkot sudah merujuk pada Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. "Pemkot lebih 

menekankan kenaikan tarif PBB di jalan protokol karena nilai NJOP-nya sudah sangat jauh 

dan tinggi, jadi harus kami naikkan. 

Di pihak lain, DPRD Bandar Lampung tidak menolak kenaikan PBB hingga 300% 

meskipun kebijakan tersebut membebani masyarakat. DPRD malah meminta Pemkot agar 

menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat melalui pamong setempat, seperti 

ketua RT dan RW. Sebab, merekalah yang mengetahui kondisi di lapangan mulai dari nilai 

NJOP sampai luas bangunan warganya.   

http://lampost.co/berita/kenaikan-pbb-300-bebani-masyarakat 

 

 

Dalam Peraturan Walikota nomor 4 tahun 2013 tentang Penerapan Stimulus 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013. Stimulus ialah suatu kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah untuk meminimalkan respon negatif dari wajib pajak 

akibat adanya perubahan peraturan yang berlaku. Dalam Perwali nomor 4 tahun 2013 

pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

berakibat pada perubahan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, 

sehingga terjadi kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun pembagian 

golongan yaitu berupa golongan1 yang membayar dari Rp.1,00−Rp.99.999, golongan 

2 Rp.100.000−499.999, golongan 3 Rp.500.000−Rp.1.999.999, dan golongan 4 diatas 

Rp.2.000.000. Berdasarkan Perwali tersebut, diberikan stimulus atau keringanan 

sebesar 20% untuk golongan 1, 15% untuk golongan 2, 10% untuk golongan 3, dan 

golongan 4 tidak memperoleh keringanan. Hal ini bertentangan dengan kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah Kota yaitu memberikan pengurangan 20% untuk semua 

golongan wajib pajak, hal ini tentunya menguntungkan wajib pajak golongan 3 dan 4 

yang termasuk wajib pajak yang memiliki kontribusi besar, sehingga akan mengurangi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. 

PAD memiliki peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam 

penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 

Pemerintah Daerah membutuhkan pajak daerah untuk  melaksanakan pembangunan di 

http://lampost.co/berita/kenaikan-pbb-300-bebani-masyarakat
http://www.pajak.go.id/content/article/ke-mana-uang-pajak-kita
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berbagai sektor. Selama ini pembangunan juga terus berjalan dikarenakan pembayaran 

pajak yang dilakukan masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan pajak merupakan 

tanggung jawab Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan penyediaan 

infrastruktur atau prasarana daerah. Dengan demikian baik buruknya kinerja dalam 

pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari konsistensi dan implementasi 

pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang merupakan kewenangan Pemerintah 

Daerah. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan 

pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan 

lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung. Jika 

pengalihan ini dilaksanakan dengan cara intensif dan baik maka apa yang diharapkan 

dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang 

mendapatkan perhatian dalam mengelola pajak tersebut, maka penerimaan PBB-P2 

tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai 

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) melalui Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (studi di Dinas Pendapatan Kota 

Bandar Lampung). 
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1.2 Rumusan Masalah : 

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak di Kota Bandar 

Lampung? 

2. Apa sajakah faktor penghambat dalam kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak di 

Kota Bandar Lampung? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak di Kota 

Bandar Lampung dengan kajian ilmu administrasi Negara. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak di 

Kota Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

1) Menambah wacana keilmuan Administrasi Negara khususnya di bidang 

Desentralisasi Fiskal, Implementasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan 

Daerah. 

2) Menambah khasanah penelitian dan menjadi bahan kajian bagi penelitian 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

2. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah 

khususnya Dinas Pendapatan Kota dalam menentukan arah kebijakan yang 

berkaitan dengan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak. 

2) Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terkait dalam 

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


