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SARI 
 
PRASTYO UTOMO, BUDI. 2006. Peranan Pajak Dalam Menunjang otonomi 
Daerah di Kabupaten Demak. Program studi Ilmu Hukum. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Sutrisno PHM, M.Hum dan Drs. Suhadi M.Si. xiv + 87 hal 
 
Kata Kunci: Pajak, Otonomi Daerah. 
 
 Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang 
adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
berdaulat, aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia 
yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk merealisasikan tujuan tersebut 
dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga Pemerintah terus menggali dana dari 
berbagai sektor satu diantaranya adalah pajak. Dalam menghadapi tantangan 
persaingan global baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan 
otonomi daerah yang dimaksud dalam UU No.32 Tahun 2004 berprinsip pada 
pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 
proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 
sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai UU 
No. 33 tahun 2004 tentang pembagian pemungutan pajak pusat dan daerah. Pajak 
merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber 
pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk 
meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor 
yang berpengaruh dalam peningkatan PAD dari sektor pajak? 2) Strategi yang 
diambil Pemda. Kab. Demak dalam peningkatan PAD? 3) Kontribusi sektor pajak 
terhadap pelaksanaan otonomi daerah? 
 Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Demak khususnya di kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kab. Demak. Fokus penelitian adalah (1) Faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak. (2) Strategi yang diambil 
Pemda. Kab. Demak dalam meningkatkan PAD. (3) Kontribusi sektor pajak 
terhadap pelaksanaan otonomi daerah Sumber data yang diperoleh dari 12 
informan. Alat dan teknik kepustakaan data diperoleh dari: 1) wawancara kepada 
informan dan responden untuk meperoleh data tentang pelaksanaan pemungutan 
pajak.2) Dokumentasi untuk memperoleh data tentang keuangan daerah. 3) 
objektivitas dan keabsahan data yang menggunakan teknik triangulasi dengan 
menggunakan perbandingan. Analisis data, reduksi data, penyajian datadan 
kesimpulan atau verifikasi data. 
 Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam 
peningkatan PAD ada dua yaitu: 1) faktor ekstern yaitu dari wajib pajak. 2) faktor 
intern yaitu pemungut pajak dalam hal ini Dipenda. Untuk menyikapi hambatan-
hambatan yang akan mungkin terjadi Dipenda melakukan penyuluhan dan 
pemungutan secara intensif kepada wajib pajak dengan kerjasama pihak 
kepolisian. Strategi dan program kerja terus digalakkan Dipenda sebagai upaya 
memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan mewujudkan 
pembangunan yang berpotensi besar menyumbang PAD disamping untuk 
meningkatkan kepentingan publik. 
 Saran peneliti, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak Dipenda 
perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pemungutan pajak secara intensif 
yang diikuti dengan Perda sebagai penguat pelaksanaan pemungutan pajak, 
meningkatkan kualitas personel perpajakan dengan melakukan inventarisasi 
perlengkapan perpajakan serta program diklat agar pegawai perpajakan lebih 
proaktif, profesional dan bersih sebagai pendorong peningkatan PAD  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 

Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1). 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa 

tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat 

yang adil dan makmur merata baik materiil dan spirituil berdasarkan UUD 

1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 

berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa 

yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia 

yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana 

yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna 

mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber 

dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama 

dalam berbagai bentuk  satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum 

segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A 

yang berbunyi : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang “ 

Dalam menghadapi tantangan persaingan global baik di dalam maupun 

luar negeri, pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyelenggarakan 
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otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional 

yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumberdaya nasional. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang menganut sistem pemecahan kekuasaan secara vertikal suatu negara 

dikenal dengan istilah desentralisasi yang membagi kekuasaan negara terbagi 

antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah 

mempunyai pemahaman masing-masing dimana otonomi daerah lebih 

cenderung pada political aspect, desentralisasi lebih cenderung pada 

administrative aspect. Namun jika dilihat dari konteks Sharing of Power 

dalam prakteknya kedua sistem tersebut mempunyai keterkaitan yang 

diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang cukup luas kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan 

masyarakatnya sesuai kepentingan dan potensi daerah dimana kewenangan 

yang diberikan kepada daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. 

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak merupakan sumber 

pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak 

sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi 

hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang 

pungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya sebagai berikut : 
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1. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutanya berada pada 

pemerintah pusat. Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa (PPn), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan cukai 

2. Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutanya berada pada 

pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota dalam UU No.34 

tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Pasal 2, 

disebutkan : 

a. Jenis pajak propinsi terdiri dari : 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air        

permukaan. 

b. Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari : 

1) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

2) BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan) 

3) Pajak hotel 

4) Pajak restoran 

5) Pajak hiburan 

6) Pajak reklame 

7) Pajak penerangan jalan 

8) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 

9) Pajak parkir 
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Bedasar Penetapan Pemerintah mengenai bagi hasil pajak antara pusat 

dan daerah  berserta jenis-jenis pemungutannya berikut rincian mengenai 

target dan realisasi keuangan daerah Kab. Demak tahun anggaran 2000 

sampai bulan Januari 2004 dapat dilihat grafik berikut:   

Grafik I: Target Realisasi Pajak Daerah tahun 2000-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dipenda 2005 

Grafik II: Target Realisasi Retribusi Daerah 2000-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dipenda 2005 

Dari grafik diatas, dapat dilihat besarnya sektor Pajak yang menjadi sumber 

keuangan daerah Kab. Demak. Dengan masih terdapatnya berbagai potensi di 
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daerah dituntut untuk lebih cerdas mensikapi segala kondisi dan persoalan 

yang muncul di daerah. Perkembangan dan kemajuan daerah sangat 

bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dengan seluruh komponen 

masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap 

peluang yang ada. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak menjadi kata 

kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan 

ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi 

pendorong, percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat secara lebih luas. Dari latar belakang yang diuraikan diatas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan 

judul “PERANAN PAJAK DALAM MENUNJANG OTONOMI 

DAERAH DI KABUPATEN DEMAK”. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Sejak dikeluarkanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka Pemerintah Kab. Demak  mempunyai kewenangan untuk 

mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan masyarakatnya sesuai 

dengan kepentingan dan potensi daerahnya tanpa campur tangan pemerintah 

pusat. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah, supaya dapat 

terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber keuangan daerah berasal dari : 

1. Pajak daerah  

2. Retribusi daerah  
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3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  

4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi :  

a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan  

b. Jasa giro  

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 

e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.(Sumber Data: 

Dipenda 2005)  

Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera adalah hasil pajak, namun   pajak yang mempunyai 

kontribusi yang cukup besar dalam PAD diwujudkan dengan strategi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DIPENDA bekerjasama dengan K-

P4 (Kantor Pengawasan Pengembangan Potensi Pajak). Kegiatan ini 

dilakukan di tiap-tiap daerah guna memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pentingnya pajak. Selama ini penyuluhan yang diberikan 

dirasakan belum memuaskan, masyarakat sekarang lebih kritis untuk menilai 

berbagai penyuluhan dan pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil 

pajak yang telah mereka bayarkan.  

 Namun demikian dalam melakukan penelitian ini dan melihat 

kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek tentunya banyak permasalahan 

yang dapat dibahas. Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang 

dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah 

yang ada tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam 
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membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, 

sehingga dengan demikian penulis hanya akan membatasi mengenai peranan 

pajak dalam menunjang otonomi daerah di Kab. Demak. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses 

penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, 

adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak ? 

2. Strategi yang diambil Pemerintah Daerah Kab.Demak dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak, sehingga realisasi 

lebih tinggi dari target Pemerintah?  

3. Bagaimana kontribusi sektor perpajakan terhadap pelaksanaan otonomi 

daearah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. 

2. Untuk mengetahui strategi yang diambil Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak. 

3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi sektor perpajakan terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah   
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai wahana pengembangan ilmu 

pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya 

2. Bagi Pembaca 

Dengan adanya penelitian ini maka akan diperoleh informasi tentang 

peranan pajak dalam menunjang otonomi daerah di Kabupaten Demak 

(Berdasar pada UU No.32 Tahun 2004). 

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Demak 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Demak dalam 

rangka menjadi potensi keuangan daerah untuk meningkatkan PAD dari 

sektor pajak. 

  

F.  Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir. 

1. Bagian awal terdiri dari : Halaman judul, Persetujuan pembimbing, 

Pengesahan kelulusan, Pernyataan, Motto, Persembahan, Prakata, Sari dan 

Daftar Isi. 

2. Bagian Utama berisi : 

Bab Kesatu berisi: Pendahuluan tentang Latar Belakang, Identifikasi 

dan Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Sistemtika Penulisan Skripsi. 
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Bab kedua berisi tentang Penelaahan kepustakaan yang 

digunakan sebagai dasar pijakan dalam penulisan skripsi. 

Bab ketiga berisi tentang metode Pendekatan, lokasi Penelitian, 

Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Objektivitas Keabsahan Data dan Metode Analisis Data. 

Bab keempat berisi tentang Hasil penelitian yang diperoleh dari 

tempat penelitian serta Pembahasannya. 

Bab kelima berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian serta Saran-saran dari peneliti. 

3. Bagian Akhir atau Penutup berisi: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

A.   Otonomi Daerah 

Otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah 

otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, 

partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk 

mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan 

berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

adanya perimbangan antara keuangan pemerintah Pusat dan Daerah (Widjaja, 

2001: 7). Disamping itu, otonomi daerah juga memberikan porsi yang besar 

bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Ini berarti tanggung jawab 

menggali sumber-sumber keuangan daerah dan memanfaatkan penerimaan 

daerah lebih banyak berada didaerah (Sugiyanto, 2001: 8) 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat dan daerah 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari 

Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan 

kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, 

tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat 

10 



 49

desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat 

dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan 

proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. 

Secara khusus UU No.32 Tahun 2004 telah menetapkan landasan yang 

jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, 

antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan 

sebagai berikut: 

a. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan 
daerah. 

b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat 
keputusan Kepala Daerah. 

c. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD 
mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan. 

d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan 
dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat (Widjaja, 2001: 
145)      

 
Untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat mengenai proses 

pencapaian keadilan dalam  penyelenggaraan kehidupan dibidang ekonomi, 

politik, sosial, kultural, dan penegakan hukum maupun penyelengggaraan 

terhadap hak-hak asasi manusia. Maka kebijakan otonomi daerah harus 

diarahkan  kepada pencapaian sasaran seperti yang disebutkan dalam Tap 

MPR No. IV/ MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah 

yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah peningkatan 

pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur 

Pemerintah Daerah. 
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2. Kesetaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam kewenangan dan keuangan. 

3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. 

Berbagai upaya peningkataan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan 

penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk 

menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah 

berdasar UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

yang harus dilaksanakan pemerintah daerah guna memenuhi harapan dan 

tuntutan masyarakat tentang peranan pajak dalam rangka peningkatan 

efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.  

Berdasarkan arah pendekatan dalam penelitian ini meliputi tiga 

kelompok yang dikaji oleh peneliti sehubungan peranan pajak dalam 

menunjang otonomi daerah yaitu: (1)Program otonomi daerah (2) 

Pengembangan wilayah  (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 

1. Program Otonomi Daerah   

Pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada program-

program sebagai berikut: 

1.1 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah  
Program ini ditujukan untuk peningkatan profesionalisme dan 

kemampuan manajemen aparat Pemerintah daerah sesuai dengan 
kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan 
penciptaan pemerintahan daerah  yang bersih. 
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1.2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinyah Daearah  
Program ini ditujukan untuk meningtkatkan kapasitas 

kelembagaan pemerintah daerah yang menyangkut mekanisme kerja, 
struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan yang memadai 
guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. 

1.3 Program Penataan Pengelolaan Otonomi Daerah 
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara 
profesional, efisien, transparan dan bertangggung jawab. 

1.4 Program penguatan Lembaga Non Pemerintah 
Program ini ditujukan meningkatkan kemampuan dan 

keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah, baik formal maupun 
informal dalam proses pengambillan keputusan, perencanaan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat ( Propenas 2000, 223-224). 

 

2.  Pengembangan Wilayah 

Pembangunan daerah hendaknya mampu menciptakan suatu 

pertumbuhan wilayah yang pesat dengan melaksanakan program-program 

daerah untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang mendukung 

peningkatan sumber keauangan daerah adalah: 

2.1 Program Peningkatan Ekonomi Wilayah 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan 
keungggulan kompetitif daerah melalui peningkatan eksibilitas 
masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan, dan 
pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor 
didaerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan 
usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

 
2.2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 

Program ini ditujukan untuk mengembangkan wilayah strategis 
yang sudah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 
potensial cepat tumbuh berdasarkan keungggulan geografis dan produk 
unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional maupun 
global, serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan 
pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi 
kawasan disekitarnya (Propenas 2000, 224-225). 
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3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat  

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan 

bertanggung jawab diperlukan progran-program daerah untuk 

meningkatkan sumberdaya masyarakat yang mendukung dalam upaya 

penigkatan pendapatan daerah. Program-program tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.1 Program Penguatan Organisasi Masyarakat. 
Tujuan program ini adalah menigkatkan kapasitas organisasi 

sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat 
setempat sebagai wadah pengembangan usaha produktif, 
pengembangan interaksi sosial, pengembangan potensi masyarakat dan 
sumber daya dari pemerintah serta wadah partisipasi dalam 
pengambilan keputusan publik. 

 
3.2 Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat 

Tujuan program ini adalah mengembangkan jaringan kerja 
keswadayaan dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial 
kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial   
(Propenas, 2000: 225-231).     

   

B. Pajak dan Retribusi Daerah 

Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus 

dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara/ 

pemerintah sehubungan pendapatan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 2002 : 812 )  

Masyarakat pada umumnya telah menyadari bahwa pajak yang dipungut 

oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 

kelangsungan hidup negara. Untuk memahami dan makna fungsi pajak dapat 

dilihat beberapa pengertian pajak tentang Pajak Daerah diantaranya: 
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Pajak menurut Soeparman Soehamidjaya dalam Brotodihardjo (1986: 5) 

adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Rochmat Soemitro 

(1974: 8) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik, yang dapat langsung ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dalam Pasal 1 

UU No. 34 Tahun 2000 yang disebut dengan pajak daerah adalah iuran wajib 

yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Retribusi menurut Brotodihardjo (1986: 67) adalah suatu pembiayaan 

yang memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan 

suatu prestasi tertentu dari Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 34 

Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pemberian ijin 

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda. Untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pada hakekatnya manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk 

melindungi diri dari segala ancaman dan untuk dapat mencapai tujuan 

bersama dalam organisasi masyarakat yang disebut dengan negara, kepada 

negara masyarakat menyerahkan sebagian haknya dan negara berkewajiban 

mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat membiayai, menyediakan 

barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. 
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Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana 

yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting yang 

dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai 

bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu 

tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23A “pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan 

UU”. 

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa 

jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan 7 jenis pajak. Meskipun 

demikian, daerah kabupaten atau kota dapat tidak memungut beberapa jenis 

pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak didaerah atau Kota tersebut 

kurang memadai, berikut jenis-jenis pajak Kabupaten atau Kota: 

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 
khusus disediakan bagi orang yang menginap atau istirahat, memperoleh 
pelayanan  dan atas fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang 
sama, kecuali pertokoan dan perkantoran. 

2.  Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah 
tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan 
dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. 

3.  Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berupa 
pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk 
apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut 
bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. 

4.  Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa 
alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan ragamnya 
dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu 
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, didengar dari 
suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 

5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, 
dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan 
jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah. 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C, yaitu pajak atas kegiatan 
pengambilan Bahan Galian Gol.C sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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7.  Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 
parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan dan 
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Bratakusumah, 2002: 
267). 

 
Selanjutnya, obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa yang diberikan 

Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa 

tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai 

obyek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, 

yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Jasa Perizinan tertentu yang ditetapkan dengan 

peraturan Pemerintah dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum: 
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi   

jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi. 
3.  Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan            

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 
kepentingan umum. 

4.   Jasa tersebut layak dikenakan retribusi. 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai   

penyelenggaraannya. 
6.  Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 

salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 
7.   Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
b. Retribusi Jasa Usaha : 

1.   Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 
Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 
terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu : 
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan 

kepada Daerah dalam rangka atas desentralisasi; 
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum; dan  
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3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
Retribusi perizinan. (Bratakusuma, 2002: 268) 

 

Dengan masih terdapatnya berbagai potensi di daerah, Pemerintah 

daerah dituntut untuk lebih cerdas mensikapi segala kondisi dan persoalan 

yang muncul di daerah. Perkembangan dan kemajuan daerah sangat 

bergantung kepada kemampuan Pemerintah daerah dengan seluruh komponen 

masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap 

peluang yang ada. Pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci 

yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi 

dalam sekala nasional, regional maupun lokal. Penerimaan pendapatan dari 

sektor pajak di pandang mampu menjadi pendorong, percepatan (akselerasi) 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 

 

C. Asas–Asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai 

dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Suatu 

pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan 

ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.  

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya Wealth of Nations 

mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan 

“Four Canon taxation” atau sering disebut “The four Maxims” dengan uraian 

sebagai berikut: 
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1. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga 

negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan 

sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka 

masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima 

dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini 

adalah besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan 

negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara 

mengadakan diskriminasi antara wajib pajak.  

2. Certainly (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, 

harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. 

Dalam asas ini kepastian hukum sangat penting terutama mengenai subjek 

dan objek pajak.  

3. Conveniency of payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut 

pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, 

misalnya: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, 

sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat 

panen. 

4. Low Cost of Collection (asas efisiensi). asas ini menekankan bahwa biaya 

pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pajak yang akan 

diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran 

belanja negara.  

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan 

pajak, maka W.J. de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda 

menyebutkan 7 (tujuh) pokok asas perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:  



 58

a. Asas Keamanan, dalam arti seseorang dalam keadaan yang sama 

hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi 

dalam pemungutan pajak.  

b. Asas Daya-Pikul, yaitu sesuatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib 

pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang 

pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya 

rendah dikenakan pajak yang rendah dan pandapatannya dibawah basic 

need dibebaskan dari pajak. 

c. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan 

keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.  

d. Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah 

didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-

barang dan jasa yang disediakan pemerintah.  

e. Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan 

adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau 

menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan lain pihak 

menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah 

tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

f. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan 

pemungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun 

tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan 

bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya. 
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g. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan 

berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi 

hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu 

perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum. 

Adolf Wagner mengemukakan 4 (empat) postulat atau asas untuk 

terpenuhinya pajak ideal yaitu: 

a.  Asas Politik Finansial, yatu meliputi: 

1. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang 

memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara. 

2. Pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan negara dari 

pajak diharapkan selalu meningkat, mengingat kebutuhan 

penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun secara 

kuantitatif.  

b.  Asas Ekonomis:  

Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya 

dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau 

pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi 

wajib pajak adalah pajak pendapatan. 

c.  Asas Keadilan: 

1. Pajak hendaknya bersifat umum atau universal. Ini berarti bahwa 

pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam 

keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama.  

2. Kesamaan beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan 

beban pajak kira-kira sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya 

memperhatikan daya-pikul (kemampuan membayar) seseorang.  
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b. Asas Administrasi:  

1. Kepastian perpajakan: artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya 

bersifat “pasti” dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang 

dikenakan pajak, berapa besarnya, bagaimana cara pembayarannya, 

bukti  pembayarannya, apa sanksinya jika terlambat membayar dan 

sebagainya.  

2. Keluwesan dalam penagihan: artinya dalam penggunaan atau 

penagihan pajak hendaknya “luwes” dalam arti harus melihat keadaan 

pembayar pajak, apakah sedang menerima uang, apakah perusahaan 

mengalami pailit dan sebagainya. 

3. Ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya. 

c. Asas Yuridis atau asas Hukum 

1. Kejelasan Undang-undang perpajakan.  

2. Kata-kata dalam undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, 

dalam arti kata-kata dalam undang-undang tidak menimbulkan 

interprestasi yang berbeda-beda.  

 

D.   Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

Hukum Pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang 

tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada rakyat 

selaku wajib pajak. 

Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan “Pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang”.Dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan 

syarat: 
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a) Syarat Yuridis. 

Pajak itu harus adil dan ada kepastian. 

b) Syarat Ekonomis. 

a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh 

mengurangi kekayaan rakyat. 

b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan 

perindustrian. 

c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat. 

d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat. 

c) Syarat Keuangan 

1. Hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian 

pengeluaran-pengeluaran negara. 

2. Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar.  

Dasar hukum tersebut, kemudian dijabarkan dalam ketentuan Undang-

Undang di bidang pajak, diantaranya :  

1. Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (KUTAP). 

2. Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

3. Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 

Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan 

PPNBM). 

4. Undang-Undang No.12 Tatun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 
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5. Undang-Undang No.17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak. 

6. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Penagiahan Pajak dengan 

Surat Paksa. 

7. Undang-Undang No.20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB). 

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti 

pajak bukan perampasan Hak/ kekayaan rakyat, juga tidak dapat dikatakan 

sebagai pembayaran suka rela karena pembentukan Undang-Undang 

dilakukan dengan persetujuan rakyat, yakni dengan DPR (Legislatif) tegasnya 

wakil-wakil rakyat di DPR telah menyetujuinya. Sebaliknya apabila sebuah 

rancangan Undang-undang dibidang pajak tidak disetujui oleh Dewan, 

ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan 

pajak. 

 

E. Fungsi Pemungutan Pajak  

1. Fungsi Budgetair 

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan 

yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan 

dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke 

sektor pembangunan. 

Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/ rutin 

biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/ biasa. Penerimaan rutin 
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seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, Bea dan Cukai, hasil 

perusahaan negara denda dan sitaan. 

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran 

rutin/biasa dari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, 

ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran 

pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain 

sebagainya.  

2.  Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur). 

Fungsi Mengatur mempunyai peranan penting sebagai alat 

kebijaksanaan pemerintah (Fiscal Policy) dalam menyelenggarakan 

politiknya disegala bidang, fungsi mengatur menjadi tujuan politik dari 

pajak terdapat lapangan bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun 

dalam bidang politik. 

Fungsi Pajak menurut Rohmat Soemitro dalam bukunya Pajak dan 

Pembangunan (1970) menegaskan bahwa pajak mempunyai 2 fungsi 

yakni: 

a. Fungsi Budgetair  

Fungsi Budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik 

dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat (atau sumber) untuk 

memasukan uang sebanyak-banyaknya didalam kas negara yang pada 

waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.  

Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa 
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(yang lazimnya disebut surplus) maka surplus ini dapat digunakan 

untuk membiayai investasi pemerintah (Public Saving untuk Public 

investment). 

b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 

Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu 

tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan 

fungsi mengatur ini banyak ditunjukan terhadap sektor  swasta. 

Fungsi Pajak dalam Pembangunan menurut. Soemitro Djojohadi 

Kosoemo (1954: 146) dalam bukunya yang berjudul “Fiscal Policy”, 

Foreign exchange control and Economic Development mengatakan 

bahwa “Fiscal Policy” sebagai suatu alat pembangunan harus 

mempunyai suatu tujuan yang simultan yaitu secara langsung 

menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investment, 

dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan privat saving 

kearah sektor-sektor yang produktif, sekaligus digunakan untuk 

mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan/ 

yang “mubadzir” dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya dikatakan 

bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka “Fiscal Policy” 

sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif 

pajak yang tinggi (baik pajak langsung maupun tidak langsung) 

dengan suatu fleksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan 

pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian intensif (atas 

dorongan-dorongan) untuk merangsang private investment yang 

diharapkan. 
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Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah 

guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasar 

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dituntut 

kemandiriannya dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan usaha 

tersebut, pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak daerah 

dan retribusi daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak 

dan sekaligus sebagai pendorong percepatan pembangunan secara 

lebih luas.  
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F.  KERANGKA PIKIR 

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berpikir diatas dapat diuraikan bahwa salah satu sumber 

keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera salah satunya adalah dari hasil pajak. Segala sesuatu tentang pajak 

telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yang bebunyi “ Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang.“ kaitannya dengan otonomi daerah untuk mewujudkan peningkatan 

PAD dari hasil pajak dilakukan dengan strategi-strategi yang meliputi 

beberapa factor yang berpengaruh dalam pelaksanaannya untuk memberikan 

kontribusi yang besar dalam peningkatan PAD dari hasil pajak. Hal tersebut 

sebagai tujuan untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah sebagai 

sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

 

 

Faktor 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Dasar Penelitian 

Metode penyusunan skripsi ini meliputi : metode pendekatan, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

objektifitas dan keabsahan data, metode analisis data. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang meninjau dan 

menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan 

berdasarkan data skunder. Penelitian ini menekankan pada segi-segi 

yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan-

keputusan dan dokumen yang ada dalam rangka pelaksanaan pemungutan 

pajak daerah, ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan bagaimana 

ketentuan tersebut dilaksanakan. Dalam penelitian ini, dimulai dengan 

menganalisa UU No.34 tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa 

permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-peraturan dan hukum 

perpajakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Pemerintahan Kab. Demak khususnya di 

kantor DINAS PENDAPATAN DAERAH Kab. Demak. 

 

29 
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3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan 

tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena 

suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya 

masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti 

atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2000 : 62). 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian  yang diskriptif. 

Penelitian diskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang 

menjadi pokok permasalahan, yaitu mengenai:. 

a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan PAD dari sektor 

Pajak. 

b. Strategi yang diambil Pem. Kab. Demak dalam peningkatan PAD dari 

sektor Pajak, sehingga realisasi lebih tinggi dari target Pemerintah. 

c. Kontribusi sektor pajak terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

4.  Sumber Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 data, yaitu :  

a. Data Primer 

Yaitu data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau 

fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian lapangan 

dan langsung dari sumber data lapangan. Pada penelitian ini diperoleh  

dari kantor DINAS PENDAPATAN DAERAH  Kabupaten Demak. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari 

literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan 

dengan masalah yang di teliti, karya tulis para ahli, kamus dan lain-

lain.  

Dalam membahas permasalahan serta mencari alternatif 

pemecahannya diperlukan metode pendekatan yang sesuai dan seefektif 

mungkin, sehingga dapat mencapai sasaran. Untuk memperoleh data yang 

dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai nilai kebenaran yang 

obyektif, maka dapat digunakan teknik-teknik pengumpulan data sesuai 

dengan masalah yang di teliti. 

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2002 : 136) menyatakan bahwa metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah:  

a) Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000 : 

90). Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau obyek 

penelitian mengenai peranan pajak dalam menunjang otonomi daerah 

di Kabupaten Demak. Keterangan ini diperoleh dari staff  Dipenda 

Kabupaten Demak antara lain: 
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1). Drs. H. Sunaryo Sulhan MM. Kepala Dipenda 

2). Drs. H. Muh. Ridodin Ka.Bag. Tata Usaha Dipenda 

3). Bribda. Edi Suyono Anggota Kapolres Demak 

4). Sumono S.E Anggota Sat. Pol PP 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2002: 206) dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi terhadap 

dokumen terekait dan melakukan uji otentitas dan kreadibilitas 

dokumen atau arsip yang akan digunakan adalah dokumen yang resmi 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Demak yaitu berupa 

laporan perkembangan keuangan Kab. Demak 2002-2005, datatarget 

realisasi pendapatan Kab. Demak Tahun 2003-2005 dan Perda. 

c) Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan merupakan upaya dalam mencari konsepsi-

konsepsi, teori-teori, pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang 

berwenang, penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan 

pokok permasalahan.  

Kepustakaan tersebut dapat berupa :  

1. Buku-bukudan karya ilmiah antara lain: 

a)  Pengantar Hukum Pajak oleh Sri Pudiyatmoko S.H. M.Hum. 

b) Pajak dan Pembangunan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro.SH 
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c) Otonomi Penyelenggaraan Pemda. Oleh Bratakusunah. 

2. Peraturan perundang-undangan antara lain: 

a) UUD 1945 

b) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. 

c) UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangn keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. 

d) UU No.34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah 

d) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi 

dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara 

langsung dengan kepala /staff dinas-dinas yang bersangkutan. 

Wawancara dilakukan dangan metode wawancara bebas terpimpin, 

maksudnya wawancara yang tidak memberikan pengertian yang tajam, 

sehingga yang diwawancarai dapat secara bebas memberikan jawaban 

secara luas, namun pewawancara juga harus dapat membatasi aspek-

aspek dari yang akan diteliti, dengan mempersiapkan garis besar 

pertanyaan yang akan diajukan (Warsito, 1993: 73). Dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan dengan Staff Dipenda yaitu: 

1. Drs. Sunaryo Sulhan. MMKepala Dipenda 

2. Drs.H.Muh. Ridwan Kabag. Tata Usaha 

3. Eti Yoeli S.sos Kasi. Penempatan 

4. Soegiyanto B.A Kasi. Pengembangan Pendapatan 
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5. M.Ridodhin SH Kasi. Perencanaan 

6. Suhartono S.E Kabag. Keuangan 

7. Dra. Tatik Rumiyati Kasub.Bag.Kepegawaian 

8. Tejo Dipoyono Kasub.Din Pendaftaran dan Penetapan. 

6. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah Triangggulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Moleong, 

1994 : 178). 

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif hal ini dapat 

dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi 

peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 
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e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan 

(moleong, 2000 : 178). 

Triangulasi dengan memanfaatkan sumber yang berarti 

membandingkan dengan mengecek balik derajad kepercayaan suatu 

informasi yang diproses melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode penelitian kualitatif ini hanya dapat dicapai dengan dua bahan 

pembanding yaitu : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.  

Teknik triangggulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan 

melalui smber lain yaitu dengan jalan: 

Teknik sama                                    Sumber berbeda 

 

                            

 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah pengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan dalam 

penelitian ini bersifat diskriptif analisa yang merupakan gambaran sebuah 

penelitian (Moleong, 2000:103). 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yang 

harus dilakukan adalah tahap analisis data, yaitu tahap pemanfaatan data 

sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat 

digunakan dalam menjawab pokok permasalahan. 

Wawancara 
Sumber informan A 

Sumber informan B 
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Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat diskriptif 

analisis yang dilakukan 4 tahap yaitu  : 

a. Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. 

b. Reduksi Data 

Yaitu pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

menanyakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles 1992: 15-16) 

c. Penyajian Data 

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengmbilan tindakan, 

menurut Miles (1992 : 17-18) penyajian data merupakan analisa 

merancang deretan kolom-kolom dalam sebuah matrik untuk data 

kualitatif dan menentukan jenis, bentuk data yang dimasukkan dalam 

kotak-kotak matrik. 

d. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus 

di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Yaitu 
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merupakan validitasnya (Miles 1992: 19) tahap analisis data kualitatif 

diatas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992: 20). 

 

B. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti membagi empat tahap yaitu; tahap sebelum 

ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada 

tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang 

diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian 

3. Membuat surat ijin penelitian 

4. Menentukan informasi pada responden yang akan membantu peneliti 

dengan syarat-syarat tertentu 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. 

Demak 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan/ 

Verifikasi 
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Adapun pelaksanaannya yaitu : 

1. Melakukan wawancara dengan Staff  Dipenda dengan mengambil data-

data di Kantor DINAS PENDAPATAN DAERAH Kab. Demak. 

2. Tahap kedua yaitu analisis data, setelah semua data yang di lapangan 

terkumpul, maka peneliti akan mereduksi, menyajikan data serta 

mengambil kesimpulan/verifikasi data. Setelah tahap analisis data selesai 

dan telah diperoleh kesimpulan, maka penulis masuk pada tahap ketiga 

yaitu penulisan laporan. Laporan penelitian ditulis berdasarkan hasil yang 

peroleh dilapangan. 

3. Pada tahap ketiga yaitu pekerjaan laporan dengan bersungguh-sungguh 

mengambil data yang diperlukan di lapangan dengan menggunakan 

kemampuan yang dimiliki dan berusaha memahami latar penelitian dengan 

cara wawancara, pengambilan data, dan pengamatan yang sebenarnya 

terjadi di lapangan.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah 

Sejarah dinas pendapatan daerah Kab. Demak tentunya tidak dapat 

dipisahkan dengan daerah Kab. Demak sebagai wilayah otonom, dengan 

dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang 

mempunyai kewenangan penuh terhadap daerahnya untuk meningkatkan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Kabupaten Demak terdiri dari 

14 wilayah kecamatan yang masing-masing membawahi 14 kelurahan, 

pelaksanaan teknis pemerintahan Kab.Demak terdiri dari jawatan-jawatan, 

jawata yang dimaksud adalah jawatan sekretariat umum, sosial, kesehatan, 

perusahaan, pendidikan dan kebudayaan, pramong praja dan jawatan 

perekonomian. Jawatan keuangan ini merupakan lembaga yang mengurusi 

penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak dan retribusi 

daerah. 

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

maka jawatan sekretariat umum diganti menjadi dinas pemerintahan 

umum.Dinas pemerintahan umum ini terdiri dari urusan-urusan dan setiap 

urusan ada bagian-bagian, pada dinas pemerintahan umum pada saat itu 

terdiri dari:  

77 
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a. Urusan sekretariat umum. 

b. Urusan sekretariat DPRD.  

c. Urusan kepegawaian.  

d. Urusan perbendaharaan.  

e. Urusan pusat pembukuan. 

f. Urusan pusat pembelian dan perbekalan.  

g. Urusan pajak. 

h. Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  

i. Urusan penyelesaian golongan kecil.  

j. Urusan perundang-undangan. 

Perubahan tersebut nampak bahwa penanganan pajak sebagai 

pendapatan daerah yang sebelumnya masuk jawatan keuangan, kemudian 

ditangani lebih khusus oleh urusan pajak. Perubahan sistem organisasi 

pemerintah Kab.Demak telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 tentang pembentukan dinas baru yaitu 

Dinas Pendapatan Daerah sebagai pembaharuan dinas umum dan pajak. 

Dinas pendapatan daerah kemudian sering disingkat sesuai dengan 

singkatan yang sering digunakan oleh Dinas pendapatan daerah  propinsi 

Jawa Tengah.Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah. Dinas pendapatan daerah waktu itu terdiri dari empat seksi yaitu: 

1) Seksi Umum, yang terdiri dari 2 urusan yaitu: 

a. Urusan tata Usaha. 

b. Urusan Keuangan. 
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2) Seksi Pajak daerah yang meliputi 3 urusan yaitu: 

a. Urusan tata Usaha 

b. Urusan pajak kendaraan bermotor, pajak miniman keras, pajak 

reklame dan pembangunan. 

3) Seksi Pajak  pusat/ Provinsi yang diserahkan kepada daerah, yang 

terdiri dari 3 urusan yaitu: 

a. Urusan pajak bangsa asing. 

b. Urusan pajak radio. 

c. Urusan iuran pembangunan daerah. 

4) Seksi R3/ doleansi dan retribusi dan leges yang meliputi 3 urusan 

yaitu: 

a. Urusan perencanaan dan penagihan piutang pajak. 

b. Urusan doleansi. 

c. Urusan retribusi dan leges. 

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

dalam menjalankan tugasnya dibawah pimpinan dan bertanggung jawab 

kepada kepala seksi, Kepala seksi dalam menjalankan tugasnya 

bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan daerah. 

Tugas Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama dibidang 

perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan dibidang pengelolaan sektor-

sektor yang menjadi sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor 

pajak daerah, retribusi, leges dan lain-lain menurut sifat dan bentuk 

pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam dinas pendapatan daerah. Tugas 
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pekerjaan yang dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, 

ketertiban, dan pengamanan menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis 

yang digariskan oleh kepala daerah (Bupati). 

Berdasrkan Pasal 6 UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang wewenang dan pengelolaanya ditugaskan 

kepada Dinas pendapatan daerah, Pajak-pajak daerah tersebut harus 

ditetapkan dalam peraturan daerah, yaitu: 

1) Pajak hotel yang diatur dalam Perda No.14 Tahun 2002. 

2) Pajak restoran yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2002 

3) Pajak hiburan yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 1998 

4) Pajak reklame yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2002 

5) Pajak penerangan jalan Yang diatur dalam Perda No.2 Tahun 1998 

6) Pajak parkir diluar badan jalan yang diatur dalam Perda No. 15 Tahun 

2002 

7) Pajak burung walet yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2002 

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 lahirlah PerdaNo. 26 

Tahun 2002 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata 

kerja dinas pendapatan daerah. Sebagai pelaksanaannya maka dalam 

rangka penigkatkan daya guna dan hasil guna dinas pendapatan daerah 

Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku. 

b.  Visi, Misi Dipenda 

Dalam upaya meningkatkan PAD, Dipenda Kab. Demak telah 

menyusum program kerja yang menitik beratkan pada peningkatan 
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pemungutan Pajak daerah melalui Visi, Misi serta Rencana strategis 

Dipenda yaitu: 

1) Visi Dipenda 

Yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan yang optimal dalam 

rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung 

keuangan daerah. 

2) Misi Dipenda 

2.1 Mengembangkan pola imtensifikasi pengelolaan pendapatan 

daerah. 

2.2 Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standart 

pelayanan. 

2.3 Mewujudkan SDM yang potensial. 

2.4 Menciptakan sitem pengawasan yang efektif.  

(sumber data Dipenda 2005) 

c.  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak 

Sesuai dengan Peraturan daerah No. 26 Tahun 2002 tentang 

struktur organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah, susunanya 

terdiri dari: 

1. Kepala Dinas Pendapatan daerah. 

2. Bagian tata usaha yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: 

a) Sub. Bag. Umum. 

b) Sub. Bag. Kepegawaian. 

c) Sub. Bag. Keuangan. 
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3. Sub. Dinas Program, yang terdiri dari bagian sebagai berikut: 

a) Seksi perencanaan. 

b) Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan. 

c) Seksi pengembangan pendapatan. 

4. Sub. Dinas Pendaftaran dan penetapan, yang terdiri bagian-bagian 

sebagai berikut: 

a) Seksi pendaftaran dan penetapan. 

b) Seksi pengolahan data dan dokumentasi. 

c) Seksi penetapan. 

5. Sub. Dinas pemungutan, penagihan dan pendapatan lain-lain, yang 

terdiri dari sebagai berikut: 

a) Seksi pembukuan penerimaan dan pembukuan benda berharga. 

b) Seksi penagihan dan keberatan. 

c) Seksi pendapatan lain-lain. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.  
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Kepala Dipenda 
Drs. H. Sunaryo Sulhan, MM 

Ka.Bag. Tata Usaha 
Drs. Muhammad Ridwan 

Ka Sub. Bag Keuangan 
Suhartono 

Ka Sub. Bag Kepegawaian 
Dra. Tatik Rumiyati 

Ka Sub. Bag Umum 
Rudi Sanoso, SH 

Ka Sub. Din Program 
Drs. H. Suwadi, MM 

Kasi Perencanaan  
M. Ridhodin, SH 

Kasi Pengembg. Pendapatan 
Soegiyarto, BA 

Kasi Pengendalian Evaluasi dan 
Pelaporan  

Drs. H. Suwadi, MM 

Kasi Penempatan  
Eti Yoeli, S.Sos 

Ka. Sub. Din Pendaftaran dan 
Penetapan 

Drs. Tedjo Dipoyono  

Kasi Pendaftaran dan Penetapan 
 

Sumaryono, ST 

Kasi Pengolahan Data 
dan Dokumentasi 
Drs. Sri Sasongko 

Kasi Pendapatan Lain-lain 
Irwan 

Ka. Sub. Din Pemungt, 
Penagihan dan Pendpt Lain 

Drs. Harwanto 

Kasi Pembukuan Penerimaan 
dan Benda 

Drs. Sulasno 

Kasi Penagihan dan Keberatan 
 

Dra. Safitri 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Unit Pelaksana 
Teknis Daerah 

Unit Pelaksana 
Teknis Daerah 

STRUKTUR ORGANISASI DIPENDA KABUPATEN DEMAK 

Sumber: Dipenda Kab. Demak 2005. 
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d.  Keuangan Daerah Kabupaten Demak 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Demak. 

Pengertian otonomi bagi Pemerintah daerah sebenarnya bukan 

status ekonomi dibidang keuangan saja, melainkan mencakup aspek 

tatanan birokrasi dan pelayanan publik. Ukuran yang lazim digunakan 

dalam pembahasan otonomi adalah otonomi ditinjau dari aspek 

kemampuan keuangan daerah dengan kata lain melihat sejauh mana 

kemandirian Pemerintah daerah untuk dapat membiayai tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan diwilayahnya. Kriteria yang lazim 

digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), yaitu jumlah PAD ditambah dengan Pos Bagi 

Hasil Pajak dan Non Pajak dibandingkan dengan total pendapatan 

daerah/ APBD. 

Secara umum Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kab. Demak Tahun 2005 adalah sebagai berikut: 

1) Tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah: 

a. Tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar. 

b. Dengan dana yang terbatas harus mampu menyelenggarakan  

pemerintahan dan pembangunan. 

2) Prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

a. Disiplin Anggaran. 

1. Anggara disusun atas azas-azas efisien, tepat guna, tepat 

waktu dan dapat dipertaggungjawabkan. 
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2. Kejelasan pengklasifikasian antara anggaran rutin dan 

pembangunan. 

3. Pendapatan yang direncanakan terukur secara rasional. 

4. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia 

anggarannya. 

Prinsip ini dimaksudkan agar setiap dinas yang 

memperoleh anggaran dapat menggunakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. 

Mampu memberikan informasi yang jelas dengan 

tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

dari suatu kegiatan/proyek yang dianggarkan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

b. Keadilan Anggaran. 

Pengelolaan anggaran agar dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat dengan tanpa memandang perbedaan-

perbedaan. 

c. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. 

Dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

3) Arah dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

a. Kebijakan yang dilakukan antara lain : 
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1) Memprioritaskan proyek-proyek kegiatan yang dapat segera 

mengembalikan pertunbuhan ekonomi yang cepat. 

2) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan penghematan 

dibidang belanja daerah. 

3) Mengembangkan sistem perencanaan dari bawah. 

4) Mendorong masyarakat agar lebih berperan dan 

berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyediakan 

dana stimulan.  

b. Kebijaksanaan penyusunan RAPBD Kab. Demak Tahun 2005 

diarahkan untuk sebagai berikut: 

1) Mencapai sasaran pembangguna daerah secara keseluruhan 

dengan semakin meningkat dalam pembangunan daerah. 

2) Menciptakan iklim yang kondusif, yang dapat merangsang 

kemampuan dalam membangun dan melibatkan semua 

lapisan masyarakat terkecil sampai dengan terbesar untuk 

berperan serta dengan memperhatikan perlindungan 

terhadap yang lemah dan memberdayakan ekonomi 

masyarakat. 

3) Melanjutkan usaha-usaha untuk lebih meratakan 

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh. 

4) Memantapkan peranan Pemerintah Kab. Demak, dalam 

rangka mewujudkan otonomi daerah secara nyata.     
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c. Dasar-dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kab. Demak tahun 2005. 

1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daearh. 

2) Peraturan pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

3) Peraturan menteri dalam negeri No.5 tahun 1975 tentang 

pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan daerah, Peraturan Pemerintah N0.6 tahun 1975 

tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha 

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD serta 

peraturan menteri dalam negeri No.11 tahun 1975 tentang 

contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata 

usaha Keuangan Daerah berserta penyempurnaanya 

sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam dasar-dasar 

penyusunan APBD, bahwa kebijaksanaan penyusunan APBD 

Kab. Demak untuk tahun anggaran 2005, disebutkan bahwa 

pendapatan daerah terdiri dari: 

1. Pajak daerah. 

2. Retribusi daerah. 

3. Pendapatan Bagian Laba BUMD. 
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4. Bagian pendapatan lain-lain yang sah. 

5. Bagi hasil pajak 

6. Bagi hasil bukan pajak 

7. Dana alokasi umum 

8. Dana alokasi khusus 

9. Pendapatan bagi hasil dari propinsi 

Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Demak pada tahun 2004, 

sebesar Rp.335.223.419.137, Pendapartam anggaran tahun 2005 

mengalami kenaikan sebesar Rp.336.801.184.437 

Rincian Pendapatan padat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Demak 2004- 
2005 

No Uraian Anggaran Tahun 2004 Anggaran Tahun 2005
 

1. 
2. 
3. 
4 
 
 
 
1 
2 
3 
5. 
 
 
 

a.PendapatanAsli Daerah 
Pajak daerah 
Retribusi daerah 
Pendapatan Laba BUMD 
Lain-lain PAD yang sah 
Total PAD 
b.Bagian Dana Perimbangan
Bagi hasil pajak 
Bagi hasil bukan pajak 
Dana alokasi umum 
Dana alokasi khusus 
P.Bag.Hasil dari Prop 
Total perimbangan 
c.Pendpt lain-lain yg sah 
Total pendapatan 

 
Rp.     3.914.544.140 
Rp.     7.695.002.147 
Rp.     1.066.839.028 
Rp.     4.823.343.236 
Rp.    17.461.372.028 
 
 
Rp.     19.755.692.891 
Rp.          734.559.613 
Rp.   258.928.000.000 
Rp.       8.230.000.000 
Rp.     14.722.066.211 
Rp. 302.370.318.715 
Rp.     15.291.728.398 
Rp.335.223.419.137 

 
Rp.    2.847.339.083 
Rp.    8.225.779.643 
Rp.    3.490.741.354 
Rp     .5.424.252.283
Rp.  19.988.132.318 
 
 
Rp    .21.929.314.729
Rp.         400.390.315
Rp. 280.831.000.000
Rp.   13.590.000.000
Rp.   17.533.447.025
Rp.334.284.162.119 
Rp.   12.592.000.000
Rp.336.801.264.437

Sumber : Dipenda Kab. Demak 2005. 

2.  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak 

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah 

dalam memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah 
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PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan 

dalam pendapatan subsidi. Pada dasarnya PAD Kab. Demak terdiri 

dari: 

1. Pos Pajak Daerah 

a. Pajak Hotel. 

b. Restoran. 

c. Pajak Penerangan Jalan 

d. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 

e. Pajak Hiburan 

f. Pajak Reklame. 

g. Pajak parkir 

h. Pajak sarang burung walet 

2. Pos Retribusi Daerah 

Pos Retribusi Daerah terdiri dari : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Persampahan atau Kebersihan 

c. Retribusi Pengguntingan biaya Cetak KTP 

d. Retribusi Penggatian Biaya Cetak Akta Capil. 

e. Retribusi Parkir ditepi jalan Umum. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

g. Retribusi Pengujian akendaraan Bermotor 

h. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 

i. Retribusi  Jasa UsahaTerminal 
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j. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir 

k. Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus 

l. Retribusi  Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 

m. Retribusi Jasa Usaha Rekreasi dan Olah Raga 

n. Retribusi Ijin Mendirikan bangunan 

o. Retribusi Ijin Gangguan (HO) 

p. Retribusi Ijin Trayek 

q. Retribusi Pemeriksaan Daerah 

r. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak  

s. Retribsi Materai Leges 

3. Pendapatan Bagian laba BUMD 

a. Bagian Laba PDAM 

b. Apotik Sari Husada 

c. Bagian Perusda Anuwasda 

d. Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah 

e. Bagian Laba Bank Pasar Daerah 

f. Bagian Laba BKK 

4. Pos Lain-lain PAD yang sah  

Pos lain-lain terdiri dari : 

a. Hasil Penjualan Barang Milik daerah  

b. Jasa Giro 

c. Penerimaan Bunga Deposito 

d. Lelang Tanah Bondo Kelurhan dan Desa 
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e. Dana Perimbangan Keuangan Desa 

f. Penerimaan Bagian Keuntungan Pinjaman Modal BKK 

g. Sewa Tanah Pengairan 

h. Hasil Usaha Lain-lain PAD yang sah 

i. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 

j. Kerugian Uang Daerah (TP/TGR) 

k. Bendahara Setor Kembali 

Dalam Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 UU No. 34 tahun 2000 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa dalam 

menetapkan pungutan pajak atau jenis pajak, harus dengan penetapan 

peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu. Sehubungan dengan belum 

diundangkannya/ ditetapkannya perda yang baru sebagai pelaksanaan 

pungutan pajak daerah sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000, maka 

menurut pasal 2 UU ini menyebutkan : 

Semua peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah 

yang telah diajukan kepada menteri dalam negeri untuk mendapat 

pengesahan berdasarkan ketentuan UU ini dapat dilaksanakan tanpa 

memerlukan pengesahan tersebut. 

Pasal ini mengandung pengertian bahwa masih berlakunya 

semua Perda tahun 1998 yang mengatur mengenai pajak daerah dan 

masih adanya kewenangan pemerintah (DIPENDA) Kab. Demak 

terhadap pemungutan pajak daerah yang disebutkan dalam UU No. 18 

tahun 1997. 
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Jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pemerintah Kab. 

Demak: 

1) Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas 

tontonan, hiburan keramaian/ pertunjukan umum lainnya seperti 

pertunjukan wayang, Bioskop dan lain sebagainya. Pajak ini 

dipungut berdasar Perda. No.13/1998. 

2) Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan pada orang 

atau badan yang menyelenggarakan / memasang reklame dan 

mendapat ijin dari Pemda. Pajak reklame dipungut berdasar Perda 

No.13/2002  yang dibedakan menurut jenis reklame yang 

diselenggarakan/ atau dipasang. 

3) Pajak Penerangan Jalan Umum 

Pajak Penerangan Jalan Umum adalah pajak yang 

dikenakan terhadap semua pelanggan PLN. Pajak ini dipungut 

berdasar Perda No2/1998 yaitu dengan menggantikannya pada 

rekening listrik yang dikeluarkan oleh PLN berdasar pada tingkat 

tenaga yang dipakai.  

4) Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dipungut 

berdasr Perda No.17/2000, yaitu pajak yang dibebankan pada 

pemilik/ pengusaha sarang burung walet. 
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5) Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah Pajak yang dipunnnngut berdasar 

Perda No.15/2002, yaitu pajak yang dibebankan pada pengguna 

parkir yang berada ditepi jalan dan parkir khusus (dalam ruangan) 

Akan tetapi yang diberlakukannya UU No. 34 tahun 2000 

tentang pajak daerah dan Retribusi daerah. Maka pajak daerah yang 

dapat dipungut DIPENDA Kab. Demak dipersempit yakni Pajak Hotel 

dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak 

Pengambilan dan Pengolahan Gallian Gol C dan Pajak Pemanfaatan 

Air Bawah Tanah dan Permukaan Tanah. 

Tabel 4.2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Demak Tahun 2003-

2005 

No Uraian Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Pajak hotel 
Pajak Resto 
Pajak hiburan 
Pajak reklame 
P.Pen.Jln 
P.Peng.Gol.C 
Pajak parkir 
P.srng.walet 
 
Jumlah 

Rp.        9.430.000 
Rp.      74.706.850 
Rp.      26.975.000 
Rp.    148.561.420 
Rp. 4.525.252.410 
Rp.      44.790.585 
Rp.        7.515.000 
Rp.      20.700.000 
 
Rp. 4.857.931.265 

Rp.      10.000.600 
Rp.      77.039.600 
Rp.      30.135.000 
Rp.    194.576.390 
Rp. 3.528.271.500 
Rp.      37.873.050 
Rp.        8.623.000 
Rp.      29.025.000 
 
Rp. 3.925.544.140 

Rp.    1 0.505.000
Rp.     80.015.600
Rp.     38.493.000
Rp.   251.396.460
Rp.   388.149.208
Rp.     37.558.115
Rp.       8.576.700
Rp.     32.645.000
 
Rp.2.847.339.083

Sumber Dipenda Kab. Demak, 2005 

Pada tabel menunjukkan bahwa realilsasi penerimaan PAD 

Kab. Demak dalam kurun waktu 3 tahun pernah mengalami 

peningkatan, yang dimulai pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 

yang dibebankan kepada pajak daerah dapat tercapai bahkan melebihi 

target yang ditetapkan. 
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2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Peningkatkan PAD Dari Sektor 

Pajak  

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak 

sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, Dipenda sebagai dinas yang diberi wewenang dalam mengkoordinasi 

pelaksanaan pemungutan tersebut tidak menutup kemungkinan menerbitkan 

faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan  PAD dari sektor pajak ada dua 

hal yaitu: 

a. Faktor Intern 

Yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat / wajib pajak. 

b. Faktor Ekstern 

Yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak yang berasal dari pemungut pajak yaitu Dipenda. 

Menurut M. Ridhodin, SH Kasi. Perencanaan Dipenda Kabupaten 

Demak (wawancara, tanggal 25 Juni 2006), bahwasannya faktor yang 

mempengaruhi peningkatan PAD dari sektor pajak itu dua  hal yang 

mempengaruhinya, yaitu 

1. Faktor Ekstern 

Masih menurut  M. Ridhodin, SH Kasi. Perencanaan Dipenda 

Kabupaten Demak bahwasanya faktor ekstern itu ada dua penyebab 

yaitu: 

a. Berasal dari wajib pajak yang mempunyai motivasi atau tingkat 

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang cukup bagus, 
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sehingga masyarakat selalu berusaha untuk membayar kewajiban 

pajaknya, hal ini didukung dengan penegakan hukum (law 

enforcement) dengan tidak meninggalkan prinsip keadilan dan 

keputusan hukum, karena menggunakan dasar hukum yang sah. 

Penegakan hukum ini pelaksanaannya melalui operasi yustisi yang 

melibatkan beberapa pihak terkait. 

Hal tersebut senada dengan penuturan Siswanto wajib pajak di 

Kecamatan Karanganyar (wawancara, tanggal 15 juni 2006) yang 

mengataka bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan 

Dipenda cukup ketat karena dalam pelaksanaannya Dipenda 

melakukan kerjasama dengan Kapolres dan Satpol PP dengan 

menggelar operasi untuk menindak wajib pajak yamng tidak 

membayar pajak.. Kerjasama tersebut sangat mendorong 

masyarakat untuk membayar pajak, hal ini dapat dilihat antrean 

pajang di loket pembayaran pajak dan BKK di Kecamatan 

Karanganyar. 

b. Adanya perpindahan obyek dan subyek daerah yang relatif cepat 

sehingga perlu dilakukan kembali pendataan ulang guna akurasi 

data. Perpindahan obyek dan subyek pajak yang relatif cepat 

menurut Sumaryoto, ST Kasi. Pendaftaran dan Penetapan 

(wawancara, tanggal 15 Juni 2006) yang mengatakan bahwa 

perpindahan obyek dan subyek pajak yang relatif cepat disebabkan 

adanya tingkat jual bali oyek pajak oleh wajib pajak yang tidak 
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dimbangi dengan pendaftaran obyek pajak yang baru, hal ini dapat 

diketahui dari NPWD (Nilai Pokok Wajib Pajak Daerah) yang 

tidak sesuai dengan wajib pajaknya. Sehingga perlu dilakuakan 

kembali pendataan ulang guna akurasi data dan untuk mengetahui 

potesinya. 

2. Faktor intern 

Sedangkan faktor intern juga ada dua macam yaitu: 

a. Sempurnanya sistem kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Sistem kerja yang telah dan sedang dilaksanakan Dipenda 

adalah sistem jemput bola yaitu dengan cara mendatangi tempat 

wajib pajak. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, menurut Drs. 

M. Ridwan Ka. Bag. Tata usaha Dipenda Kabupaten Demak 

(wawancara, tanggal 23 Juni 2006), bahwasannya untuk 

menunjang sistem dan mekanisme kerja yang baik Dipenda 

Kabupaten Demak melakukan pengadaan fasiltas penunjang seperti 

alat tulis kantor, kendaraan yang digunakan untuk sosialisasi 

perpajakan terhadap wajib pajak/ masyarakat. 

Sistem pemungutan tersebut bertujuan untuk 

meminimalisasi hambatan yang akan mungkin terjadi yang dapat 

mengakibatkan tersendatnya pembayaran pajak dengan alasan 

tempat pembayaran jauh, faktor usia yang tidak memungkinkan 

untuk untuk melakukan pembayaran pajaknya, sehingga tidak 

menutup kemungkinan menerbitkan adanya tunggakan. Hal 
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tersebut senada dengan penuturan Suhartono Ka.Bag. Keuangan 

(wawancara, tanggal 13 Juni 2006) yang mengemukakan bahwa 

disamping faktor ekstern dan intern yang mempengaruhi 

tersendatnya pembayaran pajak juga dipengaruhi adanya 

tunggakan wajib pajak yang hampir setiap tahun terjadi. 

b. Adanya jumlah personel yang handal dan berkualitas. 

Menurut Dra. Tatik Rumiyati Ka. Sub. Bag. Kepegawaian 

Dipenda Kabupaten Demak (wawancara, tanggal 25 Juni 2006), 

bahwasannya untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja dari 

para pegawai Dipenda Kabupaten Demak dilakukan program diklat 

yang diselenggarakan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja dari para pegawai agar lebih profesional 

Untuk menyikapi agar PAD di kabupaten demak meningkat, menurut 

Drs. H. Sunaryo Sulhan Kepala Dipenda Kabupaten Demak (wawancara, 

tanggal 12 Juni 2006) bahwasannya untuk meningkatkan penerimaan daerah 

perlu diterapkan beberapa faktor yang berpengaruh teerhadap peningkatan 

PAD antara lain: 

1. Membentuk kelompok kerja T2 LPD(Tim teknis lapangan, pendapatan 

daerah), tim ini mempunyai wilayah obyek pajak/retribusi disetiap 

kecamatan yang diketuai oleh koordinator wilayah, ini berfungsi sebagai 

tangan panjang Dipenda yang mempunyai tugas menegakkan tiga pilar 

pengelolaan pendapatan daerah yaitu: pendataan, penetpan dan penagihan. 
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2. Menjalin kemitraan dengn swasta 

Keterbatasan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan salah satu solusi efektif dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan yang bermuara pada peningkatan pendapatan. Dipenda 

Kab.Demak dalam menjalin kemitraan dengan swasta telah melakukan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Kebijakan Incentive Sharing 

Yaitu upaya menjalin kemitraan dengan pihak hotel dan 

restoran, dengan membagi insentif sebesar 1% dari 5% upah pungut 

Dipenda atas pajak yang mereka setorkan. Incentive sharing hanya 

diberikan kepada hotel dan restoran yang tertib dalam mengelola 

pembukuan dengan tertib. 

b. Kebijakan ganti cetak Bill 

Wajib pajak yang mencantumkan 10% dalam Billnya akan 

diganti bea cetaknya,cara tersebut memotivasi wajib pajak untuk 

mengenalkan Bill ketetapan PHR 10%. 

c. Kebijakan Pengelolaan Reklame  

Pemberian hak pengelolaan titik-titik reklame untuk jangka 

waktu tertentu dengan cara menyewakan lokasi strategis untuk 

pemasangan reklame dengan sistem pelelangan terbuka. 

d. Kebijakan pengelolaan Shelter Bus 

Renovasi dan pengelolaan shelter bus yang kondisinya kurang 

terawat, dengan kontribusi hak pengelolaan ruang reklame pada shelter 

bus tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. 
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e. Kebijakan Pendataan Potensi. 

Pendataan potensi yang dilakukan dengan lembaga Perguruan 

Tinggi, dengan maksud untuk menjamin objektivitas hasil pendataan 

dan dapat membuka wacana Pemerintah kepada sektor swasta. 

f. Kebijakan Consultant Recruitment 

Pembinaan tertib administrasi dengan komputer dengan sistem 

dan prosedur yang ditentukan. 

3. Membentuk Kelompok Kerja Tim Audit 

Kebijakan memberdayakan SDM dalam rangka pemeriksan pajak 

dan retribusi dengan maksud mendeteksi kebenaran omset penjualan serta 

sweeping tunggakan. 

4. Koordinasi Lintas Kelembagaan 

Kerjasama koordinatif yang dilakukan antar lembaga diluar jajaran 

birokrasi Pemda. yang dilakukan dengan: 

a) Lembaga DPRD Kab.Demak 

Dalam rangka pengawasan, pengenaan obyek baru dan kelancaran 

pengelolaan pendapatan daerah, telah dirintis dengan Komisi C 

utamanya dalam menangani permasalan wajib pajak dan wajib 

retribusi. 

b) Lembaga Kejaksaan Negeri Kab.Demak 

Kegiatan tersebut masih dalam proses perencanaan dalam rangka 

penegakan supremasi hukum yang tujuannya untuk peeningkatan 

pendapatan daerah dari sektor tunggakan pajak dan retribusi 
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c) Strategi mengenai Tunggakan 

Strategi yang diambil antara lain: 

1. Memberikan denda kepada wajib pajak yang tidak sanggup 

membayar semua. 

2. Kepada Fiscus yang berhasil memungut tunggakan PBB diberikan 

Fee operasional 2% dari proyek tunggakan. 

3. Membentuk tim penertiban reklame untuk melakukan 

pembongkaran reklame yang tidak mempunyai ijin dan atau tidak 

membayar pajaknya 

3  Strategi yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam      

Meningkatkan Penerimaan Daerah.   

1. Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kab.Demak 

dalam Peningkatan Pemungutan Pajak. 

Dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak 

Dipenda telah menyusun program kerja yang menitik beratkan pada 

pemungutan pajak daerah melalui Visi, Misi dan rencana strategis. Dalam 

upaya meningkatkan PAD tersebut, menurut Drs. H. Sunaryo Sulhan 

(wawancara, tanggal 12 Juni 2006) bahwasannya sejak tahun 2005 

Dipenda Kab.Demak telah menyusun program kerja yang menitik beratkan 

pada peningkatkan pemungutan pajak daerah melalui Visi, Misi serta 

rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kab. Demak. 

Konsep yang terutang dalam program kerja serta Rencana strategis 

tersebut diaktualisasikan dalam program kerja tahunan dan rencana 

tindakanya. 
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Dalam penuturannya pula, bahwasannya program kerja tahunan 

dan rencana tindakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terdapat 

instrumen kontrol atas pelaksanaan program kerja yaitu berupa parameter 

kuantitatif maupun kualitatif yang disebut sebagi pengukuran kinerja yang 

akan dapat digunakan sebagai momentum evaluasi sekaligus sebagai 

masukan balik bagi penyusunan dan penyempurnaan program selanjutnya, 

adapun mengenai renstra dan program kerja Dipenda menurut Drs. H. 

Suwandi, MM (wawancara, tanggal 14 juni 2006) ada dua macam yaitu: 

a. Renstra (Rencana Strategi) 

Adalah sebagai penuntun arah kebijakan pelaksanan perpajakan 

daerah dalam pencapai tujuan skala jangka pendek sampai menengah 

(1 s/d 3 Tahun), yaitu: 

1. Pelaksanaan perpajakn daerah yang menggunakan kaidah-kaidah 

perpajakan daerah (Trilogi perpajakan) yaitu pendekatan 

pendaftaran, penetapan dan penagihan, serta prinsip-prinsip proses 

perpajakan (manfaat, keadilan, kemampuan membayar) didukung 

dengan sistem administrasi yang memadai serta profesionalisme 

SDM (tenaga pelaksana). 

2. Pelaksanaan perpajakan yang mengabdi pada kepentingan publik 

melalui pelayanan prima yang memenuhi asas administrasi dan 

legalitas. 

Sumber data: Dipenda 2005 

b. Program Kerja Dipenda.    
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Secara deskriptif namun rinci maka program kerja tahunan 

haruslah merupakan ekspresi operatif yang memberikan kepastian 

tentang hal-hal yang akan dilakukan yaitu: 

1. Mewujudkan perencanan-pengendalian atas pelaksanaan pajak dan 

retribusi daerah 

2. Mewujudkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang aktual-

faktual (obyektif)  

3. Mewujudkan ketetapan atas seluruh data pajak dan retribusi 

daerah. 

4.    Mewujudkan penagihan atas ketetapan Pajak dan Retribusi 

daerah. 

5. Mewujudkan pembukuan yang akurat dan memiliki reliabilitas. 

6. Mewujudkan tingkat pemahaman perpajakan yang memadai 

kepada wajib pajak, wajib pungut, wajib retribusi masyarakat. 

7. Rincian tindakan pemahaman perpajakan daerah adalah: 

8. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana perpajakan daerah 

yang memadi serta Kepabilitas personil dn pelaksanaanya. 

9. Mewujudkan pelayanan prima dan akurat. 

 Sumber data: Dipenda 2006 

Dalam penuturannya pula, Dari keseluruhan program kerja dan 

strategi yang telah dan sedang dilaksanakan Dipenda mempunyai hasil 

yang cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dalam APBD untuk tahun 

anggaran 2005 yang mencapai Rp.336.801.264.437 lebih tinggi dari 

APBD tahun anggaran 2004 sebesar Rp.335.223.419.137. 
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2. Strategi Yang Diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Daerah. 

Dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak Pemerintah 

Kabupaten Demak melakukan langkah-langkah aplikatif yaitu dengan 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Intensifikasi 

Intensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kab. Demak 

untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dengan 

melakukan pemungutan terhadap jenis-jenis pajak daerah secara rutin  

dan terstruktur.  

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang 

optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah 

Kab.Demak melaksanakan beberapa upaya terhadap berbagai 

hambatan yang terdapat dalam setiap pajak yang dipungut, sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Drs. H. Sunaryo Sulhan 

(wawancara, tanggal 12 juni 2006) bahwasannya intensifikasi yang 

dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggung 

jawab Dipenda Kab. Demak, adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel dan Restoran 

2. Pajak Reklame 

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Penerangn Jalan (PPJ) 

5. Pajak Air Bawah Tanah/ Air Permukaan Tanah.Sumber data : 

Dipenda 2005. 
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b) Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kab. Demak 

dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak yang berpotensi 

dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak. 

Menurut Sugiarto. BA Kasi Pengembangan Pendapatan 

Dipenda Kabupaten Demak (wawancara, tanggal 17 Juni 2006) 

menyatakan ekstensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kab. 

Demak untuk melakukan penerimaan dengan melakukan perluasan 

obyek pajak 

Otonomi daerah yang menuntut optimalisasi dan 

maksimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. 

Berdasarkan wawancara dengan Kasub.Din. Pemungut, Penagihan dan 

Pendapatan lain Drs. Harwanto (wawancara, tanggal 18 Juni 2006) 

menyebutkan “langkah-langkah yang diambil Dipenda dalam 

menigkatkan PAD Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan 

pemekaran terhadap jenis-jenis pajak daerah yang mempunyai potensi 

dalam menambah penerimaan daerah”.  

Masih menurut Kasub.Din. Pemungut, Penagihan dan 

Pendapatan lain pada Dipenda Kabupaten Demak bahwasannya 

langkah-langkah yang diambil  Dipenda Kab.Demak dalam 

meningkatkan PAD Kabupaten Demak, antara lain : 

1. Pemekaran obyek pajak Hiburan, antara lain Lapangan Tenis, 

tempat Billiard dan Kolam Renang 

2. Pemekaran pajak Hotel seperti tempat Kost dan Penginapan. 
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c) Program Reguler 

Program reguler merupakan suatu strategi Dipenda Kab. 

Demak dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak  dengan 

mengeluarkan progran pendamping yang terstruktur serta tindakannya. 

Menurut Drs. Tedjo Dipoyono Ka. Sub. Din Pendaftaran dan 

Penetapan Dipenda kabupaten demak (wawancara, tanggal 12 Juni 

2006) menyatakan strategi lain yang digunakan oleh Dipenda 

Kabupaten Demak untuk meningkatkan PAD kabupaten Demak 

dengan mengaktifkan program reguler dari Pemerintah kabupaten 

Demak, yang berupa: 

1.  Pendaftaran dan Pendataan 

a. Inventarisasi dan pemutakhiran data tentang jumlah subyek dan 

obyek pajak daerah diseluruh Kab. Demak. 

b. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

c. Membuat daftar pengirim Surat Pajak Terutang Daerah(SPTD) 

serta mengembalianya yang digunakan sebagai dasar 

penertiban surat ketetapan pajak daerah. 

d. Mengadakan penataan dan pelelangan titik-titik pemasangan 

Reklame serta mengadakan penyempurnaan prosedur pemasangan 

dan pemungutan pajak reklame untuk menghindari dualisme 

pemungutan. 

2. Penetapan 

Masih menurut Drs. Tedjo Dipoyono, setelah diadakan 

pendaftaran dan pendataan, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan 

oleh Dipenda Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 
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a. Mengadakan perhitungan penetapan pajak daerah berdasarkan 

data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan. 

b. Menerbitkan dan mengirim Surat Ketetapan Pajak 

Daerah(SKPD) kepada para wajib pajak daerah. 

c. Memberikan tembusan atas pengiriman SKPD kepada seksi 

penagihan dan Bendahara Khusus Penerimaan (BKP). 

3. Penyetoran 

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat yang meliputi seluruh wilayah Kab. Demak menurut Drs. 

H. Sunaryo Sulhan Kepala Dipenda (wawancara, tanggal 12 juni 2006) 

Dipenda harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menempatkan petugas-petugas di pos-pos/ tempat pembayaran. 

b. Penagihan dan sistem jemput bola, maksudnya petugas banyak 

mendatangi wajib pajak yang karena situasi dan keadaannya 

tidak dapat melakukaan sendiri pembayaran pajaknya. 

c. Penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang 

ada dikantor Dipenda Kab. Demak 

4. Pembukuan 

a. Membuat pembukuan atas semua penerimaan pajak daerah 

yang dikelola Dipenda Kab. Demak 

b. Membuat laporan tentang penerimaan pajak daerah secara 

harian, minggu dan bulanan. 

c. Membuat laporan tentang penerimaan benda-benda berharga. 

d. Membuat laporan penyetoran secara periodik. 
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5. Pengendalian dan Pengawasan 

a. Monitoring PAD pada umumnya dan pemungutan pajak 

daerah. 

b. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan tentang pajak daerah 

(Sumber data : Dipenda 2005). 

Dari program yang telah direncanakan oleh Dipenda Kab. 

Demak sampai dengan tahun anggaran 2005, dapat memberikan hasil 

yang memuaskan dengan penerimaan daerah melebihi target yang 

diselenggarakan seperti yang telah dijelaskan diatas. 

4. Kontribusi Sektor Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan daerah guna 

menunjukkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang berintikan 

kemandirian (salah satunya adalah pembudayaan) seperti dalam UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah Kab. Demak dituntut kemandiriannya 

dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Pajak Daerah sebagai salah satu sektor PAD yang dapat dikatakan 

memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana 

untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini dapat 

diperhatikan dengan adanya laporan target dan realisasi, penerimaan daerah 

Kab. Demak Tahun 2003-2005. 
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Rincian mengenai realisasi Penerimaan Daerah Kab. Demak Tahun 

Anggaran 2003-2005 dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 4.3  Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Demak  

Tahun   Anggaran 2003-2005 
No Jenis 

Penerimaan 
Anggaran.2003 Anggaran 2004 Anggaran 2005 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
 

Pos pajak daerah 
Pos pajak 
retribusi 
Pos bag.laba 
BUMD 
Lain-lain PAD 
Total PAD 

Rp. 4.857.931.265 
 
Rp.7.320.783.487 
 
Rp.   282.793.000 
Rp.5.209.613.508 
Rp.17.671.121.209

Rp.3.915.544.140 
 
Rp.7.695.002.147 
 
Rp.1.038.986.443 
Rp.4.781.839.298 
Rp.17.461.372.028

Rp.2.847.339.083 
 
Rp.8.225.299.643 
 
Rp.3.490.741.354 
Rp.5.424.252.238 
Rp.19.998.132.318

Sumber data: Dipenda, 2005 

 

Tabel 4.4.Daftar Anggaran Penerimaan Daerah Kab. Demak Tahun 

Anggaran 2005 

No Jenis Penerimaan 
Rencana pendapatan 

tahun Anggaran 2003 

Rencana pendapatan 

tahun Anggaran 2004 

Rencana pendapatan 

tahun Anggaran 2005 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Pajak Daerah  

Bag. laba  BUMD 

lain PAD 

Hasil Pajak 

Bukan Pajak 

Dana Alokasi umum

Bag lain Perimaan 

Total Keseluruhan 

Rp.4.429.670.750 

Rp.   282.787.000 

Rp.4.985.820.000 

Rp.11.900.000.000 

Rp.  1.068.757.630 

Rp245.940.000.000 

Rp.19.825.000.000 

Rp.282.372.277.700 

Rp.   5.670.600.000 

Rp.   1.068.986.443 

Rp.   2.417.112.000 

Rp. 13.678.393.774 

Rp.       386.905.880 

Rp.258.928.000.000 

Rp.  15.563.849.763 

Rp.285.055.077.171 

Rp.      6.425.600.000 

Rp.      3.490.468.850 

Rp.      6.568.382.099 

Rp.    15.926.014.270 

Rp.         386.905.880 

Rp.  280.831.000.000 

Rp.    15.529.000.000 

Rp.  329.157.371.099 
Sumber Data : Dipenda Kab. Demak, 2005 

 
Sampai dengan tahun anggaran 2005, realisasi pemungutan pajak 

daerah yang berasal dari pos pajak daerah, secara rinci dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 4.5.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 

Demak sampai dengan  Tahun 2005 

No Jenis Pajak 
Target 2005 

(Rupiah) 
Realisasi  

% dari 

target 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

 

7. 

Hotel. 

 Restoran  

Hiburan 

Reklame 

Penerangan Jalan  

Pajak Bahan Galian 

Gol.C 

Pajak sarang burung 

Walet 

Rp.     10.500.000 

Rp.     80.000.000 

Rp.     31.600.000 

Rp.   225.000.000 

Rp.6.000.000.000 

Rp.     37.500.000 

 

Rp.     32.500.000 

RP.     10.505.000 

RP.     80.005.000 

RP.     38.493.000 

RP.   251.396.460 

RP 2.338.149.208 

RP.     37.558.115 

 

 RP     32.645.000 

100,05% 

100,02%. 

121,81% 

111,73% 

  39,80% 

100,15% 

 

100,45% 

 Jumlah Rp.6.425.600.000 Rp.2.847.339.083 44,31%

Sumber Data : Dipenda Kab. Demak, 2005 

 
Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat besarnya kontribusi sektor pajak 

yang menjadi sumber PAD Kab. Demak dari total PAD sebesar 

Rp.19.988.132.318 pajak daerah menyumbang sebesar Rp,2.487.339.083 atau 

14.25%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peranan atau 

kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah Kab. Demak. 

Dari keseluruhan jenis pajak daerah di Kab. Demak, pajak penerangan 

jalan merupakan satu diantara jenis pajak daerah yang dalam pelaksanaannya 

tidak dapat melebihi target yang ditetapkan, berdasar wawancara tanggal 16 

Juni 2006 dengan Ka. Bag. Keuangan M. Ridodhin menyebutkan tidak 

terealisasinya target pajak penerangan jalan disebabkan faktor non teknis yaitu 

komputer yang rusak sehingga menyebabkan hilangnya Back Up dat daftar 
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pemilik meteran listrik yang berimbas tersendatnya pelaksanaan pemungutan 

dan penetapan potensi pajak. Untuk mengatasi hal tersebut Dipenda harus 

melakukan pendataan ulang guna akurasi data dan untuk mempermudah 

pelaksanaan pemungutran dan penetapan potensi pajak.  

Penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan lancar termasuk 

pembangunan, apabila ada dana yang dapat dipakai untuk membiayai 

pelaksanannya. Pemerintah daerah merupakan Sub. Sistem dari pemerintahan 

pusat, maka sumber pembiayaan pun selain dari pendapatan sendiri juga 

berasal dari puisat. Oleh karena itu pembangunan daerah pun merupakan 

bagian integral dari pembangunan pusat, maka sumber dana pembangunan 

daerah pun selain dari pendapatan sendiri juga berasal dari pusat. 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan bagi 

hasil pajak antara pusat dengan daerah. Bagi hasil tersebut dalam APBD dapat 

dilihat dari jenis-jenisnya pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan 

daerah, antara lain sebagi berikut: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB merupakan salah satu jenis pajak pusat yang hasilnya 

diserahkan atau dibagi dengan daerah(Kabupaten/Kota) penerimaan bagi 

hasil PBB antara pusat dan daerah berdasarkan UU No.12 Tahun 1994 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. 10% dari hasil penerimaan PBB adalah bagian pemerintah pusat. 

b. Sedangkan 90% dari hasil penerimaan PBB untuk pemerintah daerah 

setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pungutan sebesar 

10% dari 90% tersebut. Pembagian hasil untuk pemerintah daerah 

adalah: 
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1. Daerah Propinsi 20%. 

2. Daerah Kabupaten/ Kota 80%.  

Selebihnya bagi hasil dengan ambalan 10% untuk pemerintah 

pusat dan 90% untuk daerah. Bagian pusat 10% dibagikan  sebesar 

65%nya secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota, 35% 

sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisaai penerimaan 

PBB sektor pedesan dan perkotaan melampaui rencana penerimaan 

yang telah ditetapkan. 

2. Pajak Penghasilan(PPh) 

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak pusat yang seluruh 

penerimaanya untuk pemerintah pusat, tetapi dalam perkembangannya 

PPh termasuk jenis pajak pusat yang penerimaanya dibagi dengan daerah. 

Pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan diatur dalam SK Menkeu 

RI No.6/KMK 04/2000, pembagian tersebut adalah sebagi berikut: 

a. Pemerintah pusat 80%. 

b. Pemerintah daerah tempat wajib pajak terdaftar 20% yang kemudian 

dibagi lagi menjadi: 

1. Daerah Propinsi 40%. 

2. Daerah Kabupaten 60%. 

3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)   

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur 

dalam UU No.23 Tahun 2000 adalah sebagia berikut: 

a. Pemerintah pusat 20%. 

b. Pemerintah daerah yang bersangkutan 80%. 
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Berdasarkan pembagian tersebut bagian pusat sebesar 20% dibagi 

lagi dengan bagian yang sama besar untuk Kabupaten/ Kota, bagian daerah 

sebesar80% dibagi lagi dengan bagian 16% untuk propinsi yang 

bersangkutan dan 64% untuk Kabupaten/ Kota penghasil.  

Bagian dana perimbangan dari Kab. Demak untuk pos bagi hasil 

pajak dapat dilihat dalam tabel berikurt ini. 

Tabel 4.6. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pos Bagi Hasil 

Pajak Daerah Kabupaten Demak sampai dengan Bulan 

Mei tahun Anggaran 2005 

No Jenis pos bagi hasil pajak Target 2005 Realisasi 

1. 

2. 

3. 

PBB 

BPHTB 

Pajak Penghasilan (PPh) 

 

Jumlah 

Rp12.500.000.000 

Rp. 1.400.000.000 

Rp. 2.026.014.270 

 

Rp.15.926.014.270

Rp.16.962.147.990 

Rp.  2.632.373.628 

Rp.  2.334.793.161 

 

Rp.21.929.314.779 

Sumber Dipenda Kab. Demak, 2005 

Dari rincian tabel diatas penerimaan dari pos bagi hasil pajak di Kab. 

Demak sebenarnya tidak sesuai dengan prosentase dari ketentuan dari bagi 

hasil dari UU yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan 

yang ada karena daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengetahui 

seberapa besar potensi PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan maupun Pajak Penghasilan. Jika dilihat dari target yang ada 

dalam Pos Bagi Hasil untuk Tahun Anggaran 2005 sebesar 

Rp.21.929.314.779, sebenarnya jumlah tersebut sudah ditentukan dari 
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Pemerintah Pusat. Jadi untuk bagi hasil tersebut daerah hanya menerima 

jumlah bagi hasil sesuai ketentuan dari pusat. 

Walaupun daerah tidak diberi wewenang untuk menentukan pajak 

tersebut, tetapi kontribusi dari Pos bagi hasil pajak dalam penyelenggaraan 

pembangunan di Kab. Demak cukup besar secara nyata dapat dilihat dari 

Anggaran Penerimaan Tahun 2005 yang sebesar Rp.21.929.314.779 yang 

mana dalam realisasinya dapat dikatakan melampui target yang ditetapkan. 

Diharapkan dengan dilaksakannya usaha-usaha tersebut diatas, maka 

dapat lebih meningkatkan hasil dalam pemungutan pajak daerah yang 

secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Kab.Demak 

guna membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah serta 

melaksanakan otonomi dareh secara luas, nyata dan bertanggung jawab.   

 

B. Pembahasan 

1.  Faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak 

Salah satu sektor pendapatan daerah dari sebuah pemerintahan 

daerah adalah dari sektor pajak, menurut Soeparman Soehamidjaya dalam 

Brotodiharjo (1986: 5) pajak yang masuk dalam pemasukan daerah mempuyai 

pengertian iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

Sebagaimana pernyataan Soeparman diatas, pajak yang ada di 

Kabupaten Demak  mempunyai fungsi sebagai sumber penyediaan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan 
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macam-macam pajak yang ada di kabupaten demak meliputi pajak hotel, pajak 

restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian golongan C, pajak 

parkir dan pajak sarang burung walet. Sektor-sektor tersebut diatas disamping 

mampu mengembangkan perekonomian daerah juga menyumbang bagi 

pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Demak. 

Dalam sebuah wilayah Pemerintah Daerah seperti Kabupaten atau 

Kota dituntut untuk peningkatkan sumber pendapatan daerahnya, sedangkan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dibutuhkan upaya-upaya agar 

pendapatan daerah tersebut dapat meningkat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi meningkatnya pendapatan daerah adalah ada yang berasal dari 

pemerintahan itu sendiri yang disebut dengan faktor intern, semisal dari 

pemungut pajak yang bertindak handal akan dapat mempengaruhi peningkatan 

pendapatan daerah, disamping itu juga faktor sarana prasarana yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah yang kurang maksimal juga bisa berimbas pada 

pendapatan daerah. 

Pendapatan daerah juga bisa dipengaruhi oleh faktor ekstern, 

semisal wajib pajak yang tidak taat pada peraturan perpajakan atau adanya 

wajib pajak yang menunggak membayar pajak pada pemerintah, hal ini akan 

berpengaruh terhdapa pendapatan daerah dari sektor pajak. Ada juga 

hambatan yang dialami oleh petugas pajak ialah dengan adanya perpindahan 

obyek dan subyek yang relatif cepat sehingga hal ini akan mempengaruhi 

data-data yang ada di petugas pajak. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
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pendataan ulang guna akurasi data guna memepermudah penghitungan potensi 

potensi pajak daerah yang akan ditetapkan.  

Upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli derahnya adalah dengan menggunakan 

beberapa strategi diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk Tim Pengawasan, Penyuluhan, Pelayanan Pemungutan Pajak 

(KP4), tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan pajak daerah 

disetiap wilayah kecamatan yang dipimpin oleh koordinator wilayah yang 

mempunyai fungsi melakukan pengawasan, penyuluhan dan pelayanan 

pemungutan pajak, disamping itu juga mempunyai tugas melakukan 

pendataan terhadap obyek-obyek pajak yang mempunyai potesi dalam 

meningkatkan pendapatan daerah..  

2. Menjalin Kemitraan dengan Swasta 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan alternaif dalam 

meninglatkan pelayanan yang bertujuan pada peningkatan pendapatan, 

dalam menjalin kemitraan dengan swasta Dipenda harus mengupayakan 

hal-hal sebagai berikut yaitu dengan melakukan pengelolaan reklame 

dengan cara memberikan hak pengelolaan reklame untuk jangka waktu 

tertentu dengan jalan menyewakan lokasi strategis untuk pemasangan 

reklame. 

3. Membentuk Kelompok Kerja Tim Audit 

Kebijakan memberdayakan SDM dalam rangka pemeriksan pajak 

dan retribusi dengan melakukan pendataan potensi dengan maksud 

mendeteksi kebenaran omset penjualan serta sweeping tunggakan  yang 
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dilakukan dengan lembaga perguruan tinggi dengan tujuan untuk 

menjamin objektivitas hasil pendataan dan nilai kebenaran yang dapat 

membuka wacana pemerintah kepada sektor swasta. 

4. Koordinasi Lintas Kelembagaan 

Kerjasama koordinatif yang dilakukan antar lembaga diluar jajaran 

birokrasi Pemda. yang dilakukan dengan: 

a) Lembaga DPRD Kab.Demak 

Dalam rangka pengawasan, pengenaan obyek baru dan kelancaran 

pengelolaan pendapatan daerah, telah dirintis dengan Komisi C 

utamanya dalam menangani permasalan wajib pajak dan wajib 

retribusi. 

b) Lembaga Kejaksaan Negeri Kab.Demak 

Kegiatan tersebut masih dalam proses perencanaan dalam rangka 

penegakan supremasi hukum yang tujuannya untuk peeningkatan 

pendapatan daerah dari sektor tunggakan pajak dan retribusi 

5. Mengeluarkan Strategi mengenai Tunggakan 

Strategi yang diambil antara lain: 

a) Memberikan denda kepada wajib pajak yang tidak sanggup membayar 

semua. 

b) Kepada Fiscus yang berhasil memungut tunggakan PBB diberikan Fee 

operasional 2% dari proyek tunggakan. 

c) Membentuk tim penertiban reklame untuk melakukan pembongkaran 

reklame yang tidak mempunyai ijin dan atau tidak membayar pajaknya 
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2. Strategi yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam 

meningkatkan Penerimaan Daerah. 

a. Program Kerja dan Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kab. 

Demak dalam meninngkatkan Pemungutan Pajak. 

Dalam upaya meningkatkan PAD berdasarkan pendapat Adam 
Smith (172-1790) dalam bukunya The Wealth of Nation mengatakan 
bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak harus ada kejelasan 
mengenai tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam hal 
ini kepastian hukum sangat penting mengenai kejelasan subyek dan obyek 
pajak yang akan dipungut. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan 
pemungutan pajak dalam rangka memberikan sumbangsih yang besar 
terhadap PAD Dipenda harus menyusun rencana kerja yang 
diaktualisasikan dalam program kerja tahunan yang dijadikan sebagai 
instrumen kerja kontrol terhadap pelaksanaan program digunakan kerja 
yanng dapat dijadikan sebagai parameter kuantitatif maupun kualitatif atau 
pengukuran kinerja yang momentum evaluasi sebagai masukan bagi 
penyusunan dan penyempurnaan program selanjutnya. Adapun rencana 
strategi yang harus diambil Dipenda Kabupaten Demak sebagai upaya 
peningkatan pemungutan pajak daerah antara lain: 

 
a. Pelaksanaan perpajakan daerah yang berbasis pada potensi obyektif 

melalui perencanaan dan pengendalian operasional yang handal. 

b. Pelaksanaan perpajakan daerah yang menggunakan kaidah-kaidah 

perpajakan daerah yang melaksanakan trilogai perpajakan yaitu 

Pendekatan, Pendaftaran, penetapan dan penagihan, serata prinsip-

prinsip proses perpajakan yang memperhatikan asa manfaat, keadilan 

dan kemampuan membayar yang harus didukung dengan sistem 

administrasi yang memadai serta profesionalisme tenaga pelaksana. 

c. Pelaksanaan perpajakan yang mengabdi pada kepentingan publik 

dengan melakukan pelayanan yang prima yang memenuhi asas 

administrasi dan legallitas. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengoptimalisasi 

pelaksanaan pemungutan pajak maka Dipenda selanjutnya merumuskan 

program kerja yang secara diskriptif merupakan ekspresi operatif yang 

dapat memberikan kepastian tentang hal-hal yang akan dilakukan. Adapun 

program kerja yang harus diambil Dipenda antara lain : 

1. Mengumpulkan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan 

menyiapkan data potensi pajak yang teraktual berdasarkan kajian 

pendaftaran dan pendataan dengan maksud membuka wacana 

Pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak. 

 2. Memberikan penyuluhan yang terencana kepada wajib pajak secara 

intensif dengan menetapkan materi, tempat, waktu dan Tim 

penyuluhan dengan tujuan meningkatkan tingkat pemahaman wajib 

pajak tentang pentingnya pajak. 

 3. Melaksanakan pemungutan secara intensif dengan melakukan 

kerjasama dengan pihak kepolisian dengan maksud untuk 

mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak dan untuk 

meminimalisasi hambtan yang akan mungkin terjadi. 

4. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana perpajakan daerh yang 

memadai serta kepabilitas personil dan pelaksanaannya dengan 

melakukan inventarisasi berupa alat tulis kantor, komputer, alat 

komunikasi dan alat transportasi yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan denagn beban tugas pelaksana perpajakan. 
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5. Memberikan pelayanan prima dan akurat dengan mengoperasikan 

kecepatan, kepastian, kemudahan dan keramahan pelayanan tindakan 

secara operatif.  

b. Strategi Yang Diambil Pemerintah Kabupaten Demak Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Daerah. 

1.  Intensifikasi 

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah harus 

melakukan intensifikasi terhadap jenis-jenis pajak daerah. Berdasarkan 

UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, adapun 

jenis-jenis pajak daerah yang pemungutannya berada pada pemerintah 

daerah adalah Pajak hotel, restoran, reklame, hiburan dan penerangan 

jalan. Untuk mengotimalkan intensifikasi penerimaan daerah Dipenda 

sebagai Dinas pemungut pajak harus melakukan peningkatan 

frekwensi pemungutan pajak yang diikuti dengan peningkatan operasi 

penegakan hukum/ peraturan daerah dengan melakukan kerjasama 

dengan Sat Pol PP dan pihak Kepolisian serta melakukan  kegiatan 

pendataan yang mengtur secara pasti jumlah obyek dan subyek pajak 

daerah yang ada sehingga dapat dihitung potensinya. 

2.  Ekstensifikasi 

Merupakan strategi yang harus diambil Dipenda sebagai bagian 

dari peningkatan penerimaan daerah dengan melakukan pemekaran 

terhadap janis-jenis pajak daerah, strategi yang harus diambil Dipenda 

antara lain dengan mengambil langkah-langkah meliputi: 
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1. Melakukan pemekaran terhadap Pajak Hiburan seperti lapangan 

Tenis, Kolam Renang dan tempat Billiard. 

2. Pemekaran terhadap pajak Hotel seperti tempat kos, penginapan. 

Selain progam inti tersebut untuk mempermudah pelaksanaan 

pemungutan pajak progam pendamping sebagai strategi untuk 

meminimalisasi hambatan-hambatan yang akan muncul. Adapun hal-

hal yang harus dilaksanakan Dipenda antar lain dengan melakukan 

pendataan dan pendaftaran terhadap obyek-obyek pajak yang 

dilanjutkan dengan mengeluarkan ketetapan dengan mengadakan 

perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari data pendaftaran dan 

pendataan yang disusun secara rapi kedalam pembukuan yang berisi 

laporan penerimaan dan penyetoran pajak. Pelaksanaan penagihan 

secara intensif dibutuhkan untuk mempercepat tindakan berdasarkan 

atas peraturan daerah yang berlaku yang diimbangi dengan 

pengendalian dan pengawasan yang ketat. 

Dari program yang telah dan sedang dilaksanakan cukup 

memberikan hasil yang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari 

penerimaan daerah yang melebihi target yang telah ditetapkan untuk 

tahun anggaran 2005.  

3.  Kontribusi Sektor Pajak Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Dengan adanya otonomi daerah pelaksanaan pemerintahan dan 

pembanguanan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 

berdasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, 

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar termasuk pembanguanan 
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bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu 

diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut 

Dipenda sebagai Dinas yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak harus 

mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam 

menyumbang penerimaan daerah yang diikuti dengan rencana strategi yang 

diaktualisasikan dalam program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan 

sesuai prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh hasil yang optimal guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.  Program 

dan rencana tersebut secara terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal, 

hal ini dapat dilihat dari program yang telah dan sedang dilaksanakan yang 

dalam realisasinya memberikan kontribusi yang besar berikut rincian anggaran 

penerimaan untuk tahun angaran 2005 yaitu:Pajak Hotel sebesar 

Rp.10.500.000, atau 100.5% dari target Rp.10.500.0000, Pajak Restoran 

sebesar Rp.80.015.600, dari target Rp.80.000.000, Pajak Hiburan sebesar 

Rp.38.493.000 atau 121.81% dari target Rp.31.600.000, Pajak Reklame 

sebesar Rp.251.396.460 atau 111,73% dari target Rp.225.000.000, Pajak 

Penerangan Jalan sebesar Rp.2.388.149.208 atau 39,80% dari target 

Rp.6.000.000.000, Pajak bahan galian Gol. C sebesar Rp.37.558.115 atau 

100.15% dari target Rp.37.500.000, dari total penerimaan pajak daerah 

sebesar Rp.19.988.132.318, pajak daerah menyumbang sebesar 

Rp.2.847.339.083, hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan 
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sumber penerimaan yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi 

daerah dengan penerimaan daerah sebagai tolak ukurnya. 

Untuk tetap mempertahankan kontribusi dan lebih meningkatkan 

penerimaan daerah dari sektor pajak, Dipenda hendaknya berkerjasama 

dengan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyusunan APBD diwajibkan 

untuk menitik beratkan pada sektor pembangunan yang berpotensi 

meningkatkan penerimaan daerah, misal: Pembangunan Ruko, Hotel, dan 

Tempat Pelelangan Ikan yang berada diwilayah wedung yang secara geografis 

sangat memungkinkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan 

penerimaan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

1. Faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan daerah dari 

sektor Pajak 

a.  Faktor Ekstern 

1)  Berasal dari wajib pajak yang mempunyai motivasi / tingkat 

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bagus, 

sehingga selalu berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya 

sesuai dari yang seharusnya. 

2)  Adanya perpindahan obyek dan subyek pajak yang relatif cepat, 

sehingga perlu dilakukan pendataan kembali pendataan ulang guna 

akurasi data. 

b. Faktor Intern  

1)  Berjalannya sistem kerja Dipenda yang secara bertahap selalu 

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan 

kegiatan menjadi lebih efektf dan efisien. 

2) Adanya jumlah personel yang handal dan berkualitas, sehingga 

untuk lebih meningkatkan kualitas SDM. Dipenda mengambil 

altenatif dengan melakukan diklat terhadap tim kerja supaya dapat 

berjalan dengan yang diharapkan. 
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2. Strategi yang diambil Pem.Kab. Demak dalam menigkatkan penerimaan 

daerah dari sektor pajak, secara umum dapat kita ketahui melalui strategi 

aplikatif yang telah dan sedang dilakasanakan. Strategi tersebut berupa: 

a.  Menjalin kemitraan dengan swasta 

b.   membentuk kelompok kerja Tim Audit 

c. Membentuk kelompok kerja T2LPD ( Tim, Teknis Lapangan 

Pendapatan Daerah) 

d  Strategi mengenai tunggakan 

3. Kontribusi sektor pajak terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam 

menunjang otonomi daerah di Kab. Demak, dapat dikatakan memegang 

peranan penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-

kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang  secara nyata dapat 

kita lihat dari besarnya penerimaan sektor pajak daerah dalam kurun 

waktu tiga tahun sekarang ini cukup memuaskan bahkan dapat melebihi 

target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah 

adalah sumber penerimaan yang sangat berperan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah dengan PAD sebagai tolak ukurnya. 

 

B.  SARAN 

1. Untuk meningkatkan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 

penerimaan daerah Dipenda sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a.  Melakukan penyuluhan dan pemungutan pajak secara intensif melalui  

kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk 

meminimalisasi hambatan yang akan muncul dari wajib pajak. 
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b.  Melakukan program diklat secara bertahap untuk menigkatkan kinerja 

dari para pegawai agar lebih profesional serta mewujudkan aparat 

perpajakan yang bersih sebagai pendorong peningkatan PAD 

2.  Strategi yang diambil Pem.Kab. Demak hendaknya dapat meminimalisasi 

hambatan-hambatan  dalam pemungutan pajak, dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

a.  Melakukan penyempurnan terhadap sistem perpajakan serta 

melakukan pemungutan pajak secara intensif. 

b.  Menetapkan Perda untuk jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi 

besar dalam menyumbang PAD, seperti: Tempat Penginapan, Kost 

dan tempat Billiard.  

3. Dalam mewujudkan kontribusi sektor pajak terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah, Dipenda hendaknya melakukan koordinasi dengan DPRD dalam 

penyusunan APBD Kab. Demak khususnya dalam hal pembelanjaan 

sebaiknya menitik beratkan pada sektor pembangunan yang dapat 

meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak 

dan pembangunan umtuk meningkatkan kepentingan publik atau public 

service. 
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