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Pemerintah Desa.  

 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang menentukan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak sangatlah penting bagi kelangsungan 

pembangunan desa, karena semakin tinggi PAD yang diterima semakin tinggi 

pula dana transfer desa yang nantinya desa dapatkan. Pelayanan publik yang 

berkualitas menjadi faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak seiring 

dengan semakin pesatnya kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Pemerintah 

Desa Pagerejo adalah salah satu pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan 

pajak bumi dan bangunan. Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas dan mengatasi berbagai permasalahan dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang 

diterapkan dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagerejo, dapat 

memberikan kemudahan wajib pajak mendapatkan kemudahan pelayanan dan 

dapat mengatasi segala permasalahan dan keluhan. Permasalahan dalam penelitian 

yaitu (1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo tahun 2016, (2) apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung 

penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 2016. 

Objek penelitian ini yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance yang 

dilakukan Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

kepada masyarakat desa sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek 

Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. 

Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan pajak bumi dan 

bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo secara 

umum mengacu pada prinsip-prinsip good governance yakni dengan berdasar 

pada prinsip partisipasi dan sosialisasi, aturan hukum, daya tanggap, berkeadilan 

dan berkualitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas atau pertanggung jawaban. 

Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerejo sesuai dengan 

peraturan yang mengatur pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten. 

Kepala desa yang menjadi koordinator dalam pemungutan pajak di desa ini 

memiliki pengaruh yang besar untuk mendorong pemerintah desa yang notabene 

perangkat desa tidak memiliki latar pendidikan dan keterampilan yang mumpuni. 

Faktor pendorong pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagerejo yaitu 
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kepemimpinan kepala desa, profesionalitas pemerintah desa, dan peranan 

pendamping desa, dan sudah sadarnya masyarakat desa untuk membayar pajak 

bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo. Selain itu hambatan yang dihadapi 

meliputi sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan 

hambatan dari luar yaitu SDM masyarakat yang tidak memahami secara benar 

pajak bumi dan bangunan. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) pelaksanaan pelayanan pajak bumi 

dan bangunan di Desa Pagerejo secara umum sudah mengacu pada prinsip-prinsip 

good governance yakni partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, 

berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi 

strategis sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pagerejo dapat 

memberikan kemudahan dan tidak membebani warga atau perangkat. Pelayanan 

yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan 

Bupati Wonosobo, (2) terdapat faktor pendukung dari dalam dan luar dalam 

pelaksanaan pelayanan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagerejo, dari dalam 

yaitu kepemimpinan kepala desa, profesionalitas pemerintah desa, dan peranan 

pendamping desa. Ada pun faktor dari luar yaitu sudah sadarnya masyarakat desa 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo. Hambatan yang 

dihadapi dalam prinsip-prinsip good governance dari dalam yaitu sumber daya 

manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana, sedangkan hambatan dari luar 

yaitu SDM masyarakat yang tidak memahami secara benar pajak bumi dan 

bangunan. 

Saran untuk penelitian ini yaitu (1) Pemerintah Desa Pagerejo hendaknya 

meningkatkan kompetensi perangkat, salah satunya pelatihan menggunakan 

fasilitas kantor, khususnya dalam pengoperasian komputer untuk pemerintah desa, 

(2) Pemerintah Desa Pagerejo memberikan penyuluhan tentang pemahaman 

pentingnya sebagai seorang warga Negara dalam membayar pajak salah satunya 

membayar pajak bumi dan bangunan, yang nantinya akan menjadi bekal 

pemahaman untuk masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan 

kabupaten/kota. Pemerintahan desa terdiri atas perangkat atau organisasi 

pemerintahan yang melaksanakan usaha-usaha pemerintah untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala 

desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang dibantu dengan perangkat desa.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 (f) 

menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan 

prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif 

dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala 

desa memegang peranan penting dalam kelangsungan pemerintahan di desa 

karena yang menetukan segala penyelenggaraan pemerintahan. Adanya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang 

lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan; serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah desa 

mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan kepada masyarakat (public services) secara optimal dan tidak 

bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era 

pemerintahan sebelumnya.  
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Pemerintahan yang baik (good governance) kini menjadi isu sentral 

yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 

Kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan Negara 

khususnya dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai 

permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya guna 

mewujudkan good governance secara utuh. Hal ini tidak terlepas dari 

pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan 

yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang dilakukan banyak pejabat 

pemerintahan yang terus bermunculan.  

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya 

melibatkan satu pihak saja, melainkan melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, 

masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah memiliki peran sentral dalam 

pengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, masyarakat 

memiliki peran untuk ikut berpatisipasi dan mendukung segala keputusan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pihak swasta memiliki 

peranan mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat 

dengan cara menciptakan adanya perluasan lapangan kerja dan pendapatan 

masyarakat. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam 

mewujudkan good governance, dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah 

kabupaten/kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat 

berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya 

serius dilakukan oleh daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan keuangan 
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daerahnya. Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai 

dengan peraturan daerah. Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui 

pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena 

keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Salah satu sumber penerimaan 

daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan komponen 

penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan, terutama dalam 

membiayai pembangunan. Pembayaran pajak yang bersifat memaksa bagi 

semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai 

undang-undang.  

Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah. wonosobokab.go.id 

semua desa yang ada di Kabupaten Wonosobo telah menerima Dana Transfer 

Desa (DTD) untuk pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan pemerintah 

desa ke pemerintah pusat akan tetapi tidak diimbangi dengan tertibnya 

administrasi, ditemukan masih banyak desa yang belum melunasi Pajak Bumi 

dan Bangunan padahal semakin besar pendapatan yang di dapat dari Pajak 

Bumi dan Bangunan, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

otomatis dana transfer ke desa pun akan semakin besar nantinya. Belum 

maksimalnya penerimaan pajak Negara ini disebabkan oleh banyak faktor. 

Mulai dari birokrasi yang belum memiliki integritas dan rawan korupsi. Serta 

kesadaran masyarakat yang kurang. 

Salah satu sektor penerimaan pajak yang menyumbang pendapatan 

cukup besar dalah Pajak Bumi dan Bangunan.  Pajak Bumi dan Bangunan 

menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terpenting karena tidak 
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hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara akan tetapi juga menjadi 

sumber pendapatan bagi daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai 

sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Oleh karenanya, berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan 

penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan mempermudah akses pembayaran pajak 

melalui suatu jaringan modern yang terintegrasi, yang dapat meningkatkan 

transparansi dalam pelayanan pajak guna meningkatkan kepercayaan dan 

kesadaran masyarakat. Seperti disebutkan dalam Website resmi Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo, bahwa Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2016 

menerapkan Simpadti (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 

Terintegrasi) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dimana 

masyarakat sudah tidak perlu lagi membayar ke Dipenda (Dinas Pendapatan 

Daerah). Modernisasi perpajakan yang dilakukan juga dalam kerangka 

melaksanakan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan melalui Simpadti (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 

Terintegrasi) ini tentu memerlukan dukungan dan sinergitas dari setiap elemen 

pemerintahan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa yang 

secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Salah satu Pemerintahan 

Desa di Kabupaten Wonosobo yang sangat baik dalam memberikan pelayanan 
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kepada masyarakat terkait pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Desa 

Pagerejo.  

Desa Pagerejo merupakan salah satu dari 19 desa di Kecamatan Kertek 

yang terletak di pegunungan di kaki gunung Sindoro dengan ketinggian 1.100 

mdpl. Desa Pagerejo memiliki luas wilayah sebesar 536.232,00 m
2
. Desa 

Pagerejo terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Pagerotan, Gemawang, 

Pagersampang, Dempel, Cangkringan, dan Tempuran. Pemerintah Desa dalam 

desa ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur 

Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Keuangan, dan Kaur 

Kesejahteraan Rakyat dan hadirnya lembaga BPD (Badan Perwakilan Desa) 

sebagai lembaga legislatif sekaligus representatif di tingkat desa.  

Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan berkaitan penyelesaian paling 

awal dalam penggarapan SPJ dan laporan-laporan berkaitan administrasi 

seperti penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini tentu menjadi prestasi 

yang membanggakan, dalam rangka mewujudkan sebuah tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) mengingat pajak menjadi sumber 

penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pemerintah dan 

pembangunan. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka 

pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara salah satunya 

dari penerimaan pajak. 

Prestasi tersebut tentu sangat patut diapresiasi, apalagi untuk 

pemerintah pada tingkat desa. Dimana jika melihat dari tingkat pendidikan 
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warganya yang tamatan SD, tentu tidak begitu paham pentingnya membayar 

pajak. Tetapi pemerintah desa mampu memberikan pelayanan dalam 

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan baik yang tentu saja dapat 

diterima oleh masyarakat. Menarik ketika pada tingkat pemerintah desa upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

senantiasa diupayakan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo 

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang diteliti adalah: 

1. bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo tahun 2016? 

2. apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan prinsip-

prinsip good governance dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan penelitian 

ini adalah: 
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1. untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek 

Kabupaten Wonosobo tahun 2016; 

2. untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

tahun 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam 

rangka permasalahan yang sedang diteliti. Ada pun manfaat teoritis mau pun 

secara praktis adalah sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori good governance dalam pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan 

Kertek Kabupaten Wonosobo.  

2. Manfaat Praktis 

a. sebagai masukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang gambaran 

pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagai 

informasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengenai 

pentingnya penerapan good governance, 

b. sebagai masukan untuk Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek 

Kabupaten Wonosobo guna memberikan gambaran sejauh mana 
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pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik dengan 

menanamkan prinsip-prinsip good governance dan sebagai contoh 

untuk pemerintahan diatasnya.  

1.5 Batasan Istilah 

Skripsi ini terdapat beberapa batasan istilah untuk memperjelas kata 

maksud yang akan disampaikan yaitu 

1. Pemerintah Desa 

Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo 

meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Bidang 

Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Keuangan, dan Kaur Kesejahteraan 

Rakyat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif 

sekaligus representatif di tingkat desa.   

2. Good Governance  

Good governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata 

pemerintahan yang baik. Suatu penyelenggaraan pemerintahan yang 

bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat 

sehingga sehingga sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat 

yang dibawahnya untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah 

secara efektif dan efisien dalam tata kelola pemerintahan, seperti dalam 

pemberian pelayanan di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo. 

3. Prinsip-Prinsip Good Governance 
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Prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya dengan judul 

skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu 

"Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip good 

governance yang dimaksud antara lain partisipasi, aturan hukum, 

transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas 

dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. 

4. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerejo 

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan  

Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat Desa Pagerejo 

Kecamatan Kertek akan kepemilikan tanah dan bangunan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Pemerintah Desa 

2.1.1.1 Pengertian Pemerintah Desa 

Pemerintahan desa diartikan sebagai “penyelenggaraan 

pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab 

kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003:3).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pasal 1 ayat 3 ketentuan umum menegaskan bahwa 

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 
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dibantu oleh perangkat desa sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan 

desa. 

Pemerintah desa dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan 

desa yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban 

sebagai pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur 

eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

2.1.1.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan 

bahwa pemerintah desa mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban 

berdasarkan kedudukan masing-masing. Dalam pasal 19 menyebutkan 

yang menjadi kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak 

asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul 

desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan berlaku 

belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari 

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten. 

Kepala desa sebagai orang pertama yang akan menentukan arah 

pemerintahan desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan 
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pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 

menjelakan bahwa kepala desa memiliki wewenang dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu: 

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;  

4. menetapkan peraturan desa; 

5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 

6. membina kehidupan masyarakat desa; 

7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan 

meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar 

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa; 

8. mengembangkan sumber pendapatan desa; 

9. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

10. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

11. memanfaatkan teknologi tepat guna; 

12. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
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13. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 26 ayat 4, bahwa kepala desa 

juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

yaitu: 

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 

4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 

6. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

7. sebagai salah satu upaya menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 

seluruh pemangku kepentingan di desa; 

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

9. mengelola keuangan dan aset desa; 
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10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 

menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

11. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

12. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

13. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; 

14. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan 

15. memberikan informasi kepada masyarakat desa.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

pasal 48 menyebutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala 

desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, 

pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa mempunyai 

tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya selanjutnya dipertanggungjawabkan kembali ke kepala desa 

atas tugas yang telah diberikan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh 

kepala desa dan perangkatnya akan tetapi hadirnya Badan Perwakilan 

Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representatif di tingkat 

desa, akan tetapi BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 

demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati 
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Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. 

2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

2.1.2.1 Pengertian Good Governance 

Good governance artinya pemerintahan yang baik yaitu tata 

pemerintahan yang menaati hukum, menghormati HAM, menghargai nilai-

nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis 

membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap 

egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan 

budaya lokal (Nurcholis, 2007:300). Sedangkan menurut Keraf dan 

Akadun mengartikan good governance sebagai adanya dan berfungsi 

baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Kartika 

dkk, 2012:11). 

Sementara itu World Bank mendefinisikan good governance adalah 

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi 

baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran 

serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas 

usaha (Mustafa, 2013:186). 
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Berdasarkan beberapa pendapat para tokoh terkait pengertian good 

governance khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat 

disimpulkan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan 

atau kehendak rakyat sehingga sehingga sumber daya pendukung kepada 

lembaga dan aparat yang dibawahnya untuk mengambil keputusan dan 

memecahkan masalah secara efektif dan efisien.  

2.1.2.2 Asas-Asas Good Governance 

Asas pemerintahan yang baik merupakan bagian yang paling 

penting karena asas pemerintahan yang baik ini diibaratkan seperti rambu 

lalu lintas di jalan raya jika tidak ada rambu lalu lintas akan terjadi 

kekacauan dalam berkendara sama halnya jika tidak ada asas akan terjadi 

kekacauan dalam suatu pemerintahan karena asas-asas diperlukan untuk 

memperlancar hubungan pemerintahan (lalu lintas pemerintahan antara 

pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, ditetapkan tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik yaitu: 

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan 

perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan negara, 
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2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan 

keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan 

penyelenggaraan negara, 

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan yang aspiratif, akomodatif dan selektif, 

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 

rahasia negara, 

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, 

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, 

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(Mustafa, 2013:199) 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Good Governance 
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Terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance) atau 

pemerintahan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat diperlukan 

suatu sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif dan efisien antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.  

Keraf dan Akadun mengartikan good governance sebagai adanya 

dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan 

baik (Kartika dkk, 2012:11).  

Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta sebagai pendorong terciptanya 

perluasan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan 

masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan 

politik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Hubungan antar sektor (negara, swasta, dan 

masyarakat) (Mustafa, 2013:188) 

Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance 

adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dan efektivitas. Ketiga 

prinsip dasar ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal 

State Society 

Private Sectore 
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(Adisasmita, 2011:38). Senada dengan hal tersebut Gambir Bhatta 

mengungkapkan bahwa unsur utama governance yaitu akuntabilitas 

(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan 

aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen 

(management competence) dan hak-hak asasi manusia (human right) 

(Mustafa 2013:190).  

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), 

Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi 

DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) terdapat 10 prinsip tata 

pemerintahan yang baik yaitu: 

1. Partisipasi, dalam arti bahwa setiap warga didorong untuk 

menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, 

baik secara langsung mau pun tidak langsung. 

2. Penegakan Hukum, yaitu menegakkan hukum secara adil bagi semua 

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

3. Transparansi, yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi 

dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dan menjamin 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

4. Kesetaraan, yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 
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5. Daya Tangkap, yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara 

pemerintahan terhadap anspirasi masyarakat tanpa kecuali 

6. Wawasan ke Depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan 

strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga masyarakat dalam 

seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat dalam 

seluruh proses pembangunan, sehingga warga masyarakat memiliki 

dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 

7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil 

keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat 

yang luas. 

8. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap 

penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 

9. Efisiensi dan Efektivitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggung jawab. 

10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, 

tepat, dan biaya yang terjangkau (Handoyo, 2010:93). 

 United Development Program (UNDP,1997) mengemukakan 

bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan 

dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 

1. Partisipasi (Participation) 
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Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki mau pun 

perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan 

keputusan, baik secara langsung, mau pun melalui lembaga 

perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan anspirasinya masing-

masing. 

 

 

 

2. Aturan Hukum (Rule Of Law)  

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang 

hak asasi manusia. 

3. Transparansi (Transparency) 

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi 

4. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk 

melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)  

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi 

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau 

kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan 

jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai 

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 
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6. Berkeadilan (Equity) 

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap 

laki-laki mau pun perempuan dalam upaya mereka untuk 

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness And Efficiency)  

setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan 

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhna melalui 

pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang 

tersedia. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pblik, swasta, dan 

masyarakat madani memiliki pertanggungjawaan (akuntabilitas) 

kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para 

pemilik (stakeholders). 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan 

untuk pembangunan tersebut (Mustafa, 2013:190). 

2.1.2.4 Bad and Good Governance 

Aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah 

telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak 
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berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Kita perlu mengetahui 

bagaimana karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintahan yang tidak baik (bad governance). 

Menurut Keeneth, karakteristik bad governance yaitu: 

1. tidak adanya pemisahan antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan 

milik pribadi,  

2. tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak 

kondusif untuk pembangunan, 

3. adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi, 

4. prioritas pembangunan yang tidak konsisten, 

5. tidak ada transparasi dalam pengambilan keputusan (Romli, 2007:143). 

Sedarmayanti mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari tata 

kepemerintahan yang baik yakni: 

1. mengikutsertakan semua rakyat, 

2. transparan dan bertanggung jawab, 

3. efektif dan adil, 

4. menjamin adanya supremasi hukum, 

5. menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan 

pada konsensus masyarakat, 

6. memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah 

dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi 

sumber daya pembangunan (Sedarmayanti, 2012:277). 
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2.1.2.5 Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Terciptanya pemerintahan yang baik adalah cita-cita bagi setiap 

pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Cita-

cita tersebut tentunya dapat terwujud, apabila kita memahami dengan pasti 

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu seperti apa bukan 

hanya sekedar paham dalam teori tetapi harus mampu menerapkan dalam 

mekanisme pemerintahan. Banyak pihak yang telah menyampaikan 

pendapatnya tentang pemerintahan yang baik (good governance).  

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman dan 

penerapan atas prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan bukan hanya mengetahui teori yang ada. Bertitik tolak dari 

prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. 

Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan 

dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, 

aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, 

berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. 

Hal utama yang perlu diperhatikan yakni terkait seberapa besar 

komitmen penyelenggara pemerintahan mengaplikasikan konsep, prinsip, 

nilai-nilai dari good governance tersebut. Salah satu contoh implementasi 

good governance yakni pemerintahan yang mampu memberikan 

kemudahan, kepastian, dan bersih dalam memberikan pelayanan demi 

kesejahteraan masyarakat. 
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Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien 

dengan melaksanakan tugas pemerintahan yang baik (good governance) 

mencakup aspek ekonomi, administrasi, dan politik. Aspek ekonomi 

meliputi upaya mewujudkan keadilan ekonomi (economic equity), 

pengentasan kemiskinan (poverty), dan meningkatkan standar kehidupan 

yang lebih tinggi (higher standard of living). Aspek administrasi berkaitan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan 

pembangunan daerah yang mengacu kepada pencapaian sasaran dan tujuan 

pemerintahan yang baik sedangkan dalam aspek politik menyangkut 

implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 

2011:36). 

Salah satu aspek good governance adalah pengambilan keputusan 

dalam penyusunan kebijakan, apabila seorang pejabat pemerintah dalam 

mengambil sebuah keputusan guna melaksanakan pembangunan, terlebih 

dahulu perlu menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kewenangan yang 

diberikan undang-undang mau pun yang dilimpahkan oleh pejabat. 

Keputusan tersebut harus diambil secara demokratis, transparan, 

akuntabilitas, dan benar. 

Tak terkecuali pada tingkat Pemerintahan Desa, dimana desa 

merupakan tingkat pemerintahan terendah yang justru bersinggungan 

langsung dengan masyarakat. Pemerintah Desa harus mampu hadir 
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ditengah-tengah masyarakat sebagai wakil dari pemerintah. Oleh 

karenanya good governance dalam pemerintahan desa sangatlah penting. 

2.1.3 Pelayanan Publik 

2.1.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan tugas dan fungsi utama dari 

pemerintah daerah, karena pelayanan publik berkaitan dengan fungsi dan 

tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan 

negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti tuntutan dari 

masyarakat. 

Thoha berpendapat usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau 

kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan (Sedarmayanti. 

2012:84). Jadi pelayanan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan 

seseorang atau instansi dalam bidang tertentu untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat sesuai dengan permintaan dari masyarakat.  

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

pemerintahan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu perkumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara 

fisik atau Kurniawan mengartikan pelayanan publik sebagai pemberi 

pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
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kepentingan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan (Sinambela, 2014:5). 

Dalam hal ini Pemerintah Desa tentu menjadi garda terdepan bagi 

pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya desa 

dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakatnya. Pelayanan yang baik pada tingkat pemerintah desa 

merupakan jalan terang bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik pada tingkatan-tingkatan pemerintah berikutnya, baik Kecamatan, 

Kabupaten/Kota, Provinsi mau pun Pemerintah Pusat. Mengingat desa 

sebagai tingkat terendah memiliki berbagai aspek penghambat terutama 

pada ketersediaan sumber daya yang mumpuni. 

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pelayanan Publik 

Menurut Gasperz (dalam Hardiyansyah, 2011:51) dimensi atau 

atribut yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik yaitu: 

1. Ketepatan waktu pelayanan; 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas; 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; 

4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, mau pun 

penanganan keluhan; 

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung; 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan; 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi; 
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8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/ penanganan 

permintaan khusus; 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang, kemudahan, dan informasi; 

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya kebersihan lingkungan, 

AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya. 

Pelayanan yang baik sulit diketahui ketika pelanggan merasakan 

atau melihat pada banyak organisasi, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia (SDM) yang berinteraksi dengan pelanggan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. fasilitas dan peralatan fisik, 

2. perhatian, 

3. bantuan tepat pada waktunya, 

4. keyakinan pengetahuan tenaga kerja, 

5. kinerja yang dapat diandalkan dan tepat (Sedarmayanti, 2004:80). 

Timbulnya pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan 

kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan 

publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, disebutkan kegiatan pelayanan umum atau publik antara 

lain: 
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1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara 

lain KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, BPKB, SIM, STNK, Ijin 

mendirikan bangunan (IMB), sertifikat kepemilikian atau penguasaan 

tanah dan sebagainya.  

2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan 

telepn, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya 

3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.  

Kriteria pelayanan publik yaitu: 

1. kegiatan pemberian pelayanan, 

2. oleh penyelenggara pelayanan (pemerintah, korporasi, lembaga 

independen), 

3. berupa barang dan jasa, 

4. kepada masyarakat atau publik, 

5. agar mereka puas (Handoyo, 2012:171).   

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan menjadi bagian dari pelayanan publik, dalam hal ini pihak 

pemerintah menjadi hal yang paling penting peranannya dalam 



30 

 

 
 

mensosialisasikan kepada warganya, apa lagi warga dalam penelitian ini 

adalah masyarakat desa yang sepenuhnya tidak paham akan mekanisme 

pembayaran dan peraturan pajak melihat latar belakang pendidikan 

mereka. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi bagian dari 

pelayanan administrasi, yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi dalam hal ini menyangkut tentang kepemilikan tanah dan bangunan 

milik warga itu sendiri. 

Pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan publik yang 

sesuai dengan tuntutan masyarakat serta memberikan perhatian dan 

bantuan yang tepat pada waktunya, serta kinerja dalam pemberian 

pelayanan harus dikontrol sehingga dapat memberikan pelayanan secara 

maksimal dan sesuai harapan. Sehingga hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat dapat menimbulkan hubungan yang baik antara keduanya 

dimana pemerintah melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan 

masyarakat. 

2.1.3.3 Penyelenggara Pelayanan Publik 

Asas dan prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyeleggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

5. Kesamaan hak, tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

Ada pun prinsip pelayanan publik mencakup hal-hal berikut ini. 

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan, 

2. Kejelasan yang mencakupi: 

a. persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, 

b. unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, 

c. rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 

3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluha/ persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan kerapian, pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
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Adanya KEPMAN PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi bukti dalam 

pelaksanaan kebijakan, demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan 

publik yang prima. Guna memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi 

pemberi maupun penerima pelayanan, yang dilaksanakan sesuai dengan 

asas pelayanan publik dan prinsip pelayanan publik yang terkandung 

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan 

tersebut berlaku bagi setiap Warga Negara atas pelayanan barang, jasa, 

dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

demi kepentingan bersama. 

Faktor manusia dalam pemberian layanan sangat berpengaruh 

terhadap kepuasaan pelanggan. Untuk itu, maka dalam memberikan 

pelayanan hendaknya mengacu pada hal-hal berikut: 

1. kepuasan total pelanggan, 

2. menjadikan kualitas sebagai tujuan utama dalam pelayanan, 

3. membangun kualitas dalam sebuah proses, 

4. menerapkan filosofi, berbicara berdasarkan fakta, 

5. menjalin kemitraan baik internal mau pun eksternal (Sedarmayanti, 

2004:80). 

Menurut Kurniawan 2005 bahwa sebagai aparatur pemerintah, 

fungsi yang harus dijalankan dalam era dinamika masyarakat sekarang ini 

adalah fungsi pelayan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi 

perlindungan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengelola ketiga 
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fungsi secara proporsional agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang 

ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat dinikmati seluruh 

anggota masyarakat dan menerapkan prinsip enquity yang berarti bahwa 

pelayanan publik yang diberikan tidak bersifat diskriminatif yaitu 

pelayanan yang tidak memandang status, pangkat, golongan, kekayaan, 

dan tindakan diskriminatif lainnya yang dapat merugikan satu atau 

beberapa pihak lainnya (Handoyo, 2012:194). 

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan 

kepada warga negara akan kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan 

undang-undang diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sekarang telah 

disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) mulai tahun pajak 2014, Pajak Bumi dan Bangunan 

perdesaan dan perkotaan menjadi pajak Kabupaten/Kota. Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo mengatur peraturan tentang pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan 

Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 2 

menyebutkan bahwa Setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. 

Yang dimaksud dengan bangunan adalah (1) jalan lingkungan yang 

terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan 

emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks 

Bangunan tersebut; (2) jalan tol; (3) kolam renang; (3) pagar mewah; (4) 

tempat olahraga; (5) galangan kapal, dermaga; (6) taman mewah; (7) 

tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan, (8) 

menara. 

Sedangkan yang tidak dikenakan dari objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah (1) digunakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; (2) digunakan semata-mata untuk 

melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
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pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; (3) digunakan untuk kuburan, peninggalan 

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;d. merupakan hutan lindung, hutan 

suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 

dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; (5) 

digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; dan (6) digunakan oleh badan atau perwakilan 

lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 

menjelaskan bahwa sumber pendapatan terdiri atas: 

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha, hasil kekayaan desa, hasil 

swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli 

desa yang sah; 

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/ kota sebagian diperuntukkan 

bagi desa. Dari bagi hasil pajak daera kabupaten/kota paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa. Dari retribusi 

Kabupaten/Kota paling sedikit sebagian diperuntukkan bagi desa yang 

dialokasikan secara proporsional  

3. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang 

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan 



37 

 

 
 

alokasi dana desa. Dalam hal ini dana perimbangan terdiri dari dana dari 

bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah alokasi dana umum 

setalah dikurang belanja pegawai; 

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan; 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (Wasistiono, 

2007:36) 

2.1.5 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Desa dalam Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan 
 

Desa dalam hal ini memiliki wewenang meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 

desa. 

Kewenangan Desa meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul, 

b. kewenangan lokal berskala Desa, 

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Penugasan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa 

seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 

22  disebutkan bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa dan penugasan tersebut mendapatkan 

pembiayaan.  

Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini adalah lingkup wewenang 

pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini pemerintah memiliki peran 

dalam membantu pemungutan pajak, karena pemerintah desa merupakan 

penyelenggara pemerintahan di desa yang mana dikepalai oleh seorang 

kepala desa yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Adanya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam 

pasal 14 Kepala Desa/Kelurahan secara jabatan sebagai koordinator 

Pemungut PBB P2 di Wilayah Desa/Kelurahan setempat yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. Terlihat jelas bahwa posisi kepala desa dan 

lurah sangatlah penting karena mereka lah yang menjadi koordinator 
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pemungut Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayah 

masing-masing.  

Pajak Bumi dan Bangunan juga terdapat didalamnya PBB 

Perdesaan yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan/ atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutan, dan pertambangan. PBB Perdesaan termasuk kategori pajak 

daerah Kabupaten/Kota. Desa nantinya akan memperoleh bagian hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu 

sumber pendapatan desa.  

Dalam Sadu Wasistiono 1996:5 mengemukakan bahwa pemerintah 

desa dapat menjalankan tiga peran utamanya yaitu sebagai struktur 

perantara; sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. 

(Wasistiono, 2007:69)  
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2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

2.2.1 Heriyanto, Anas (2015), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 
dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman 
Kabupaten Sleman. 
 

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah terkait 

dengan pentingnya advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya 

tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah Desa merupakan bagian 

dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki 

posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola 

Pemerintahan Desa. Advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola 

Pemerintahan Desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. 

Sungguhpun demikian, urgensinya sangat jarang dikomunikasikan di arena 

publik. Perhatian terhadap Pemerintahan Desa, kalaupun ada, bersifat 

marginal. Padahal, justru pada level desa inilah interface atau sentuhan 

negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi. Ruang 

publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu 

diperluas pada level desa. Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-

prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo 

melakukan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui 

pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM 

Des (Badan Usaha Milik Desa). 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang 
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sama-sama terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang 

dilakukan oleh pemerintah desa akan tetapi perbedaan dari keduanya yakni 

penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada bagaimana 

pemerintah desa dalam melaksanakan pelayananPajak Bumi dan 

Bangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.  

2.2.2 Tomuka, Shinta (2012), Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 
dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi 
Tentang Pelayanan Akte Jual Beli.  
 

Penelitian ini ditulis oleh Shinta Tomuka pada tahun 2012. 

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah di Kota Bitung 

penerapan good governance dihadapkan pada berbagai kendala seperti 

masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang 

diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 

yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi 

perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara 

pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-

nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya 

sebagai pemerintah. Suara suara rakyat yang menghendaki sosok 

pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan 

kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh 

arogansasi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara 

pemerintah. Hasil penelitian ini adalah analisa tentang penerapan prinsip-

prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian 

Kota Bitung, menyangkut pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah 
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yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT, informan dalam penelitian ini 

adalah: Camat, dan masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Jual 

Beli Tanah, yang tercatat oleh peneliti sebanyak 3 orang, dengan 

klasifikasi 2 orang sebagai masyarakat biasa, dan 1 orang sebagai 

wiraswasta, dimana pengurusan Akta Jual Beli tanah digunakan untuk 

tempat usaha/toko bangunan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

sama-sama terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

bidang pelayanan publik akan tetapi perbedaan dari keduanya yakni pada 

fokus penelitian dimana dalam penelitian tersebut adalah good governance 

dalam pelayanan akte jual beli di Kecamatan Girian Kota Bitung. 

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah good governance 

dalam pelayanan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari 

alur pikiran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

isinya. Kerangka berpikir ini ditarik berdasarkan landasan teori yang lebih 

lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah. Ada 

pun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Pemerintah Desa Pagerejo adalah penyelenggara pemerintahan di Desa 

Pagerejo, yang mana pemerintah desa menjadi unsur sentral dalam 
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menentukan arah pengambilan keputusan dan menentukan arah 

pemerintahan. Salah satu kegiatan pemerintahan adalah, bagaimana 

Pemerintah Desa Pagerejo dapat memberikan pelayanan ke masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa perlu menerapkan 

prinsip-prinsip good governance guna menciptakan pemerintahan yang baik 

khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Unsur-unsur yang harus 

diterapkan adalah partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, 

berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, 

dan visi strategis dalam penerapan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Penerapan prinsip tersebut dalam pemerintahan dapat memberikan 

kepercayaan terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak, dan penerimaan pendapatan desa guna pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, 

aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi 

konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, 

akuntabilitas, dan visi strategis 

Good Governance dalam pelayanan 

pajak bumi dan bangunan  

1. kepercayaan dari masyarakat 

2. kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 

3. penerimaan pendapatan desa guna pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan infrastrukur desa. 

 

Pemerintah Desa Pagerejo 



44 

 

 
 

 

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian penerapan prinsip-

prinsip good governance dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 2016 dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo 

secara umum sudah mengacu pada prinsip-prinsip good governance 

yakni aturan hukum, daya tanggap, berkeadilan, efektif dan efisiensi dan 

akuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa 

Pagerejo dapat memberikan kemudahan dan tidak membebani warga 

atau perangkat. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan 

yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Wonosobo. 

2. Terdapat faktor pendukung dari dalam dan luar dalam pelaksanaan 

pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagerejo, dari dalam yaitu 

efektifitas dan efisiensi pemerintah desa, akuntabilitas Pajak Bumi dan 

Bangunan, partisipasi masyarakat Desa Pagerejo sedangkan hambatan 

yang dihadapi dalam prinsip-prinsip good governance dari dalam yaitu 

SDM Perangkat Desa, keterbatasan sarana dan prasarana, dan SDM 

masyarakat yang tidak memahami secara benar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa masukan yang hendak penulis sampaikan berkaca 

dari penelitian yang sudah dilakukan. 

1. Pemerintah Desa Pagerejo hendaknya meningkatkan kompetensi 

perangkat, salah satunya pelatihan menggunakan fasilitas kantor 

khususnya dalam pengoprasian komputer untuk pemerintah desa 

2. Pemerintah Desa Pagerejo memberikan pemahaman berupa sosialisasi 

persuasi pentingnya sebagai seorang warga Negara dalam membayar 

pajak salah satunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang nantinya 

akan menjadi bekal pemahaman untuk masyarakat. 
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