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BAB II TINJAUAN
PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Desentralisasi Fiskal

Menurut Kumorotomo (2008:1), desentralisasi fiskal 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 diharapkan akan memberi manfaat seperti perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan orang miskin, manajemen

ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan (governance) yang

baik. James Manor dalam Kumorotomo (2008:11), mengatakan bahwa pada umumnya

desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai penyerahan usulan fiskal ke bawah, di mana

jenjang pemerintahan yang lebih tinggi menyerahkan sebagian kewenangannya

mengenai anggaran dan keputusan-keputusan finansial kepada jenjang yang lebih

rendah.

Adapun definisi lain menurut Bachrul Elmi (2002) sebagai berikut:

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan terhadap
sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah yang sebelumnya
tesentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh
Pemerintah pusat sehingga diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-
tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital
investment) di daerahnya.
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Sedangkan menurut Sait Abdullah (dalam Jurnal Desentralisasi Volume 6 Nomor 4

Tahun 2005:64), desentralisasi fiskal adalah transfer kewenangan di area tanggung

jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri,

expansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak, dan otoritas untuk meminjam

dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman.

Menurut Azfar dalam   Kumorotomo (2008:3), desentralisasi fiskal akan dapat

berfungsi secara baik, dan akan benar-benar bermakna jika diiringi dengan demokrasi

lokal, demokrasi lokal akan berfungsi dengan baik dalam masyarakat secara sosial dan

ekonomis homogen, tetapi devolusi kewenangan perpajakan akan dapat menciptakan

eksternalitas vertikal yaitu kecenderungan bahwa berbagai jenjang pemerintahan yang

berbeda akan saling bersaing untuk menggarap basis pajak yang sama sehingga terlalu

tingginya tingkat pajak yang dibebankan masyarakat.

Bahl dan Linn dalam Kumorotomo (2008:6), mengungkapkan tiga argumentasi

pentingnya desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak

ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat, maka layanan

publik  di  daerah akan dapat  diperbaiki  dan masyarakat akan  lebih puas  dengan

layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah daerah yang lebih kuat akan

menunjang pembangunan bangsa karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi

diri dengan Pemerintah Daerah ketimbang Pemerintah Pusat. Apabila tanggung jawab

mengenai perpajakan, kebijakan keuangan, dan layanan publik diserahkan kepada

Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan saling bersaing untuk melakukan

yang terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan memperbaiki pembangunan bangsa.

Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak
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pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor

ekonomi yang tumbuh cepat jika dibandingkan Pemerintah Pusat.

Menurut Ebel dalam Kumorotomo (2008:11), desentralisasi fiskal terkait dengan: 1)

pembagian peran dan tanggung jawab antar jenjang pemerintahan, 2) transfer

antarjenjang pemerintahan, 3) penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan

sistem pelayanan publik di daerah, 4) swastanisasi perusahaan milik pemerintah

(terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah), 5) penyediaan  jaring

pengaman sosial. Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal (Kumorotomo, 2008:30),

ialah memperkuat kemampuan Pemerintah daerah, memperbaiki pelayanan publik

serta menciptakan pemerintahan demokratis dan pada saat yang sama mencegah

separatisme, ketimpangan antardaerah, kompetisi yang tak sehat, dan sebagainya.

Sebagai basis desesntralisasi fiskal ditegaskan bahwa perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka

Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan

transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan

dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan

tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan

daerah ialah kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah otonom diberi

kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan

di sektor publik.
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2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk

menjalankan fungsinya.

3. Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar daerah otonom, tetapi

mencerminkan kebutuhan fiskal antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi

pusat merupakan kebalikan dari kemampuan masing-masing daerah otonom

dalam menggali PAD-nya.

4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah

otonom.

5. Netralitas, alokasi bantuan   pusat harus   netral terhadap pilihan alokasi

penggunaan dana untuk berbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonom.

6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom.

7. Insentif, desain bantuan pusat kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi

ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik.

8. Memberikan kebebasan akuntabilitas di tingkat daerah otonom, antara  lain

dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi dan

member amanat kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas

pelayanan kepada masyarakat.

9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan

untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali dalam

bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan

fiskal nasional dalma penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2011:96) kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi

untuk mengantar  masyarakat pada  masa awal, memasuki masyarakat pada  maa

transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Harold

Laswell dan  Abraham Kaplan dalam  Riant Nugroho (2011:93) kebijakan  publik

adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai

tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan
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yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-

badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik dalam rangka

menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat (Eko

Budi Sulistio, 2007:3).

Adapun definisi menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2012:21):

Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka
mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud
tertentu.

Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Winarno (2007:31):

Kebijakan publik adalah sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak
dilakuan oleh pemerintah, kebijakan itupun berupa  sasaran atau tujuan
program-program pemerintah, kebijakan merupakan arah tindakan yang
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor
dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkaan bahwa kebijakan publik adalah

Suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah

yang terdiri dari kegiatan program-program dalam rangka menyelesaikan persoalan

publik untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan masyarakat.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena  itu,

beberapa ahli mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan

kebijakan publik ke dalam beberapa tahap menurut Winarno (2012:36−37) yaitu:
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1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini masalah-masalah ditempatkan dalam agenda publik dan

berkompetisi kemudian masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah tersebut kemudian dicari pemecahan masalah

terbaik yang berasal dari berbagai alternatif kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dinilai, untuk melihat sejauh

mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu aspek paling penting dalam proses kebijakan publik adalah aspek

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah

kebijakan dirumuskan secara  jelas dan suatu cara agar  sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Merille S.Grinddle dalam Sulistio

(2007:38) implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan menyangkut masalah konflik,

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Indiahono (2009:143) menunjuk aktivitas

menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik dilakukan oleh organ pemerintah
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maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan

ialah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menetukan apakah kebijakan

yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikable di lapangan dan berhasil untuk

menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah

keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari

kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang   singkat pasca

implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan

dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah

keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Jangka
Pendek

Implementasi
Kebijakan

Output Kebijakan
Jangka
Panjang

Outcomes Kebijakan

Gambar 1. Dimensi Waktu Ouput dan Outcomes Implementasi Kebijakan

Pada sisi yang lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak

(outcome). Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) menjelaskan bahwa

implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih
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tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Sedangkan definisi implementasi

kebijakan menurut George C. Edwards dalam Winarno (2012:177) adalah salah satu

tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  implementasi kebijakan

adalah aspek penting dalam tahapan pelaksanaan kebijakan publik terdiri dari

hubungan antara aktor, organisasi, prosedur dan teknik untuk menjalankan tujuan-

tujuan kebijakan yang diinginkan dan tahap ini menentukan output dan outcomes yang

direncanakan.

2.2.4 Hambatan Implementasi Kebijakan

Gagalnya implementasi suatu kebijakan menurut Sulistio (2007:39) pada umumnya

disebabkan oleh:

1. Substansi kebijakan    tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat

sesungguhnya tidak membutuhkan suatu kebijakan tertentu, namun para

pengambil kebijakan (decision maker) justru memutuskan untuk melaksanakan

kebijakan tersebut.

2. Kebijakan tidak menguntungkan publik. Suatu kebijakan publik akan ditolak

kehadirannya ditengah-tengah masyarakat sebab adanya kebijakan itu tidak

memberikan keuntungan sedikitpun yang dapat mereka rasakan kecuali hanya

menambah beban publik (public burden).

3. Tidak Layak. Kebijakan  publik akan  gagal diimplementasikan  di lapangan,

bilamana kebijakan tersebut tidak layak, baik dari sisi waktu, biaya maupun

kebutuhan.
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Sementara itu Wahab (2008:39) menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan gagal

diimplementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam

kebijakan tersebut.

2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah

hati.

3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi.

4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-

pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

Sebuah implementasi agar efektif memerlukan  berbagai ketepatan, Riant Nugroho

(2011:71) merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan

kebijakan yaitu:

1. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan

yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan  masalah yang

hendak dipecahkan.

2. Ketepatan pelaksanaan, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu

pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat atau swasta, dan

implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Ketepatan target, ketepatan target berkaitan dengan tiga  hal yaitu pertama,

apakah target yang  diintervensi sesuai dengan yang  direncanakan, kedua

kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi

implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan

sebelumnya.
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4. Ketepatan Lingkungan. Terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan

yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan

dengan lembaga lain yang terkait.

2.2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

2.2.5.1 Model Implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat  mengimplementasikan kebijakan

negara secara sempurna, maka diperlukan syarat-syarat tertentu antara lain adalah

sebagai berikut:

1.   Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instasi pelaksana tidak menimbulkan

gangguan atau kendala yang serius.

2. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan tersedia.

3.   Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

2.2.5.2       Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut juga kerangka analisis implementasi (A

Framework for Implementation Analysis). Model ini mengklasifikasikan proses

implementasi dalam tiga variabel (Nugroho, 2011:629) sebagai berikut:

1.   Variabel  independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang

berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan,

keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki.

2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan

konsisitensi tujuan.
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3.   Variabel dependen, tahapan dalam proses implementasi dengan lima

tahapan, pemahaman dari lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya

kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil

nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan.

2.2.5.3      Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards

Menurut Edwards dalam Winarno (2012:177) studi implementasi kebijakan adalah

krusial bagi public administration dan public policy. Model implementasi yang

dikemukakan oleh George C. Edwards terdiri atas variabel-variabel yang perlu

diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif sebagai berikut:

1.   Komunikasi

Menurut Edwards dalam Winarno (2012:178), persyaratan pertama bagi

implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang   melaksanakan

kebijakan      tersebut      harus mengetahui apa yang seharusnya

dilakukan. Indiahono (2009:39) juga mengatakan komunikasi menunjuk

bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi

komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran.

2. Sumber-Sumber

Menurut Edwards dalam Winarno (2012:184), sumber-sumber dapat

merupakan faktor yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas

kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3.   Kecenderungan-kecenderungan (disposisi)
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Menurut Edwards dalam Winarno (2012:197), kecenderungan dari para

pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang  mempunyai

konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards dalam Winarno (2012:205), birokrasi merupakan salah

satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana

kebijakan. Menurut Edwards ada dua karakteriksitik utama dari birokrasi,

yakni prosedur-prosedur   kerja   ukuran-ukuran dasar atau Standard

Operating System (SOP) dan Fragmentasi.

2.2.5.4 Model Impementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:158) mempunyai enam variabel

yang membentuk  kaitan (linkage) antara kebijakan  dan  kinerja (performance).

Senada dengan Winarno, Indiahono (2009:38), model implementasi kebijakan dari

Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi

implementasi  dan  kinerja kebijakan. Van  Meter dan Van Horn dalam Wahab

(2008:79)  dengan  teorinya ini beranjak dari  suatu argumen  bahwa perbedaan-

perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang

akan dilaksanakan, kedua ahli ini menegaskan pula dengan sendirinya bahwa

perubahan, kontrol, dan kepatuhan  bertindak sebagai konsep-konsep penting

dalam prosedur-prosedur implementasi. Menurut Sintaningrum (2011:230) model

Van Meter Van Horn ini memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara berbagai

variabel, walaupun secara  konseptual menggunakan penjelasan secara parsial,

tetapi pandangan dalam model ini bagi para perumus kebijakan dapat dijadikan
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model dan bagi para implementator digunakan untuk memanipulasi dalam

perbaikan pelayanan publik dari kebijakan yang dilaksanakannya.

Model Van Meter dan Van Horn ini terdiri dari beberapa variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada  kepentingan utama  terhadap faktor-faktor

yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn

dalam Winarno (2012:159), identifikasi indikator-indikator kinerja

merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan.

Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar

dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Indiahono (2009:38) juga

menyebutkan variabel yang disebut dengan standar dan sasaran kebijakan

pada dasarnya adalah apa yang  hendak dicapai oleh program atau

kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah

atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara

spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau

kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:161), Sumber-

sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan

implementasi  kebijakan. Sumber-sumber yang  dimaksud  mencakup dana

atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang

efektif. Menurut Van Meter Van Horn dalam Winarno (2012:170), tipe dan

tingkatan sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan
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mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Faktor ini

meliputi keuangan atau insenrif dalam program untuk mendorong dan

memudahkan  implementasi yang efektif. Bantuan teknik  dan pelayanan-

pelayanan lain hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan

kebijakan dan semangat para pelaksana dapat dicapai hanya jika sumber-

sumber yang tersedia adalah cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.

Implementasi dipandang secara luas (Winarno, 2012:147) mempunyai

makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Indiahono (2009:39) juga menyebutkan variabel yang  disebut dengan

sumber daya yang menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan

sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan, hal sulit yang terjadi

adalah berapa   nilai sumber   daya   untuk menghasilkan implementasi

kebijakan dengan baik dan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

3. Karasteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karasteristik badan-badan pelaksana tidak terlepas dari

struktur birokrasi. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:166)

Struktur birokrasi diartikan sebagai karasteristik-karasteristik, norma-norma,

dan  pola-pola hubungan yang terjadi  berulang-ulang dalam badan-badan

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan

apa yang   mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Indiahono

(2009:39) juga mengatakan karasteristik badan pelaksana menunjuk
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seberapa besar daya dukung struktur organisasi,  nilai-nilai yang

berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148), implementasi

mencakup banyak macam kegiatan; 1) badan-badan pelaksana yang ditugasi

oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus

mendapatkan sumber-sumber agar implementasi lancar, 2) badan pelaksana

mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan konkret, regulasi,

serta rencana dan desain program, 3) badan pelaksana harus

mengorganisasikan kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi

dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Van Meter dan Van Horn dalam

Winarno (2012:166), mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan

kebijakan:

1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit

dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (dukungan di antara anggota-

anggota legislatif dan eksekutif);

4) Vitalitas suatu organisasi;

5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja

horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan secara

relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar

organisasi;

6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat

keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
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4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu

proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam

Winarno (2012:162), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif

ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang

dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan

ukuran-ukuran   dan   tujuan-tujuan   tersebut. Indiahono (2009:39)   juga

menyebutkan variabel yang disebut dengan komunikasi antar badan

pelaksana yang menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan

untuk mencapai sasaran dan tujuan program, komunikasi ini harus

ditetapkan sebagai acuan seberapa sering rapat rutin diadakan, tempat dan

waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling

dukung antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan.

5.   Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik merupakan variabel yang

diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn yaitu pengaruh variabel-

variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Menurut Van Meter dan

Van Horn dalam Winarno (2012:167) faktor ini mungkin mempunyai efek

yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Indiahono

(2009:39) juga mengatakan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat

mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
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6. Kecenderungan pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:169), intensitas

kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja

kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negative

mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan

program. Oleh karena itu para pengkaji implementasi kebijakan harus

mengumpulkan banyak individu yang  berasal dari unsur kecenderungan

yang beragam. Indiahono (2009:39) juga mengatakan sikap pelaksana

menjadi variabel penting   dalam implementasi kebijakan, seberapa

demokratis antusias   dan responsif terhadap kelompok sasaran dan

lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap

pelaksana ini.

Komunikasi Antar
Organisasi dan

Pelaksanaan
kegiatan

Ukuran
dan

tujuan Karasteristik
Badan

Pelaksana

Sikap
Pelaksana

Kinerja
Kebijakan

Sumber-
Sumber

Kebijakan

Kondisi Sosial, Ekonomi,
dan Politik

Gambar 2. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
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Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn karena model ini bersifat top

down dan bagi para perumus kebijakan dapat  dijadikan model dan bagi para

implementor dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik dari kebijakan

yang dilaksanakan seperti halnya pada kebijakan pengalihan PBB-P2 ini yang

merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, ada banyak implementor

yang terkait kebijakan ini meliputi Pemerintah kota, dinas terkait yaitu Dinas

Pendapatan Kota Bandar Lampung, UPTD Pendapatan di Kecamatan Bandar

Lampung, Camat, Lurah hingga RT. Selain itu, secara khusus model Van meter

dan Horn ini mengarahkan perhatian kepada enam kelompok variabel yang

mempengaruhi   pemberian   pelayanan   publik, yakni:   menunjukkan relevansi

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi

antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan, karasteristik-karasteristik dari badan

pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi

dan organisasi pelaksana, kapabilitas, dan kecenderungan para pelaksana untuk

melaksanakan keputusan kebijakan yang berhubungan dengan implementasi

kebijakan PBB-P2 sebagai pajak daerah. selain itu pajak daerah identik dengan

kondisi ekonomi politik sehingga cocok dianalisis dalam penelitian ini.

2.3 Tinjauan tentang Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan  sumber keuangan  pokok  bagi  daerah-daerah  disamping retribusi

daerah. Adapun pengertian pajak menurut Soemodidjojo dalam   Riwu Kaho

(2010:129), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang
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dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya

produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof.Dr.P.J.A.  Andiani dalam Hadi (2007:3), pajak ialah 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

berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak

merupakan pungutan yang menjadi hak preogratif Pemerintah, yang pemungutannya

harus berlandaskan undang-undang dan bersifat mengikat kepada subjek pajak serta

tidak disertai dengan jasa timbal balik langsung akibat pembayaran tersebut (Ismono

Hadi, 2007:4).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau

pungutan wajib masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan), yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik dalam pembangunan fisik maupun

non fisik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang   sangat penting   dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan termasuk didalamnya untuk pembangunan di daerah. Berdasarkan hal

diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang dikemukakan Hadi

(2007:12) adalah sebagai berikut:
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1. Fungsi Anggaran (budgeter)

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dan juga pendapatan daerah,

pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara maupun

daerah seperti kegiatan pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur (reguler)

Pajak menjadi sarana untuk mengatur kegiatan perekonomian seperti

konsumsi, produksi, harga, perdagangan dan sebagainya.

3. Fungsi Keadilan Sosial

Pajak juga menjadi sarana untuk meningkatkan keadilan sosial melalui

pemerataan pendapatan. Pajak yang diperoleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah hatus dapat dinikmati atau dirasakan secara nyata oleh

masyarakat.

2.3.3 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Rachmad Sumitro dalam Riwu Kaho (2010:129) ialah

pajak yang dipungut oleh Daerah-daerah swatantra seperti Provinsi, Kotapraja,

Kabupaten, dan sebagainya. Siagian dalam Kaho (2010:129), pajak daerah ialah pajak

Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan

Undang-Undang. Pajak daerah juga sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada

Daerah  untuk dipungut  berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang

dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ahmad Yani (2002:45), pajak daerah dapat juga diartikan sebagai iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah.

Menurut Ismono Hadi (2007:13), pajak daerah ialah pajak yang wewenang

pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah daerah dan dikelola oleh   Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 1 tahun 2011, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib

yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keperluan daerah bagi

kemakmuran rakyat.

2.3.4 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah menurut Kaho (2010:130) sebagi berikut:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah

sebagai pajak Daerah.

2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan

atau peraturan hukum lainnya.

4.   Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan

urusan  rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah

sebagai badan hukum publik.
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Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kota menurut

Ahmad Yani (2002:46) sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten atau Kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi atau objek pajak pusat;

5. Potensinya memadai;

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.5 Tolak Ukur Pajak Daerah

Tolak ukur untuk menilai pajak daerah menurut Tjip Ismail dalam Haula Rosdiana dan

Edi Slamet Irianto (2012:51) ialah sebagai berikut:

1. Hasil

Meliputi memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan

yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu

serta elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan

sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang,

pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah

sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan
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ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki

sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar

daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi dan pajak

itu harus adil dari tempat ke tempat.

3. Daya Guna Ekonomi

Pajak hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat

penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi dan

juga mencegah agar tidak timbul keengganan bekerja atau menabung. Selain itu

juga memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan

kemampuan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat

memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak

tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah

ke daerah lain. Pajak daerah jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara

daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing. Pajak hendaknya tidak

menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Adapun tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2 dalam (Booklet PBB:40) yaitu

1)Proses pengalihan PBB-P2 berjalan lancar dengan biaya minimal, 2)Stabilitas

penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima, 3)Wajib

pajak tidak merasakan penurunan pelayanan.
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2.4 Tinjauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.4.1 Pengertian PBB-P2

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek

(siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan definisi

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 tahun 2011 ialah pajak atas bumi dan atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan

dan pertambangan. Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk

Pemerintah dan 90% untuk daerah (16,2% untuk daerah propinsi, 64,8% untuk daerah

kabupaten/kota, 9% untuk biaya pemungutan). Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) 100% untuk daerah kabupaten atau kota.

Adapun Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Kabupaten atau Kota dalam mengelola

PBB-P2 dalam (Booklet PBB:39) sebagai berikut:

1. Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak agar memperhatikan konsistensi,

kesinambungan, dan keseimbangan antar wilayah.

2. Kebijakan tarif PBB-P2 agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

3. Menjaga kualitas pelayanan kepada wajib pajak

4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT) tetap terjaga
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2.4.2 Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

Tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai Undang-Undang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ialah sebagi berikut:

1.   Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah

2.   Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB

Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)

3.   Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah

4.   Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan

pada daerah.

2.4.3 Objek PBB Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Waluyo (2011:215), Objek PBB-P2 adalah Bumi dan atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut:

1. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,

pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek

bangunan tersebut;

2. jalan tol;

3. kolam renang;

4. pagar mewah;

5. tempat olahraga;

6. galangan kapal, dermaga;

7. taman mewah;

8. tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

9. menara.
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2.4.4 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB-P2

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 menurut Waluyo (2011:216) adalah objek

pajak yang:

1. Digunakan  oleh Pemerintah  dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan

untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah,

sekolah, panti asuhan, candi.

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutan  lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani

suatu hak.

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

6. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan.

2.4.5 Subjek PBB Perdesaan Perkotaan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat

atas Bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan

memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat

atas Bangunan. (Waluyo, 2011:216)
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2.4.6 Cara Mendaftarkan Objek PBB P2

Pemerintah daerah   melalui Dinas Pendapatan   Daerah   (Dispenda) melakukan

pendataan objek PBB Pedesaan dan Perkotaan menggunakan formulir SPOP (Surat

Pemberitahuan Objek Pajak). SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib

Pajak kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi

objek pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang). Apabila Wajib Pajak setelah ditegur secara tertulis

oleh Kepala Daerah tidak juga menyampaikan SPOP atau berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar yang

dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak, maka Kepala Daerah

dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.4.7     Dasar Pengenaan PBB-P2

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu

dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kota. Penetapan

besarnya NJOP dilakukan oleh Walikota. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan Bandar Lampung ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) sesuai

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 71.

2.4.8     Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah

Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

(NJOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


