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SARI 

 

Eni Purwanti, 2005. Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah di 
Kabupaten Banjarnegara. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 97 halaman 

Kata Kunci : Mekanisme, Pengawasan, Pemungutan, Pajak 

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan 
pembangunan di daerah. Karena dengan pajak pemerintah dapat membiayai 
pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah demi tercapainya 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga mekanisme pengawasan 
dalam pemungutan pajak daerah perlu ditatur sesuain dengan Peraturan Daerah 
yang ada. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
mekanisme pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara?,                        
(2) Bagaimanakah mekanisme fungsi kerja aparatur pelaksana pengawasan 
pemungutan pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara?, (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak 
daerah di Kabupaten Banjarnegara?, (4) Bagaimanakah upaya pengawasan yang 
efektif pada mekanisme pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara? 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak di 
daerah Kabupaten Banjarnegara, (2) Untuk mengetahui mekanisme fungsi kerja 
aparatur pengawasan pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara, (3) Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang 
dihadapi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara, dan (4) 
Untuk mendapatkan gambaran upaya pengawasan yang efektif terhadap 
pemungutan pajak daerah. 

 Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Metode 
yang diguanakan dalam penelitian ini adalah (1) Interview, (2) Observasi,             
(3) Dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara. Data yang dikumpulkan di analisis dengan teknik deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pemungutan 
pajak di Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan Perda yang ada, fungsi 
kerja aparatur pelaksana pengawasan juga sudah memenuhi kriteria serta tugas 
yang di emban para aparatur pelaksana pengawasan. Selain itu upaya yang 
dilakukan dalam menghadapi hambatan atau kendala juga sudah efektif. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
pengawasan pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan 
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pada cara bagaimana suatu aparat pemungut pajak daerah yang ada di Kabupaten 
Banjarnegara mengawasi suatu pemungutan pajak daerah yang telah menjadi 
tugas aparatur pemungut pajak. Mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana 
pengawasan pajak daerah berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan 
pemungutan pajak yang telah diatur dalam Perda tentang pajak daerah nomor 10 
tahun 2004 yang diterbitkan oleh Bupati Banjarnegara. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang 
terkait dengan pengelolaan pajak daerah, bagi wajib pajak agar membayar pajak 
tepat pada waktunya demi kelancaran pembangunan daerah. Selain itu bagi aparat 
pemungut dan pengawasan pajak harus senantiasa bertindak lebih tegas agar para 
wajib pajak membayar dan melunasi pajak tepat pada waktunya, serta diadakan 
penyuluhan atau sosialisasi pada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak demi 
kelancaran pembangunan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

PRAKATA 

 

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul "Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak 

di Kabupaten Banjarnegara". Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan 

skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempataan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada : 

1.  Dr. H. A. T Soegito, SH. MM, Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2.  Drs. Sunardi, .MM, Dekan Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

3.  Drs. Eko Handoyo, M, Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan 

pengarahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini. 

4.  Drs. Maman Rachman M.Si, Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5.  Drs. Setiajid, M. Si, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6.  Bapak dan Ibu Dosen PPKn yang telah memberikan ilmu pengetahuannya. 

7.  Kepala Dipenda Kabupaten Banjamegara yang telah memberikan ijin dan 

membantu penulis untuk melakukan penelitian. 

8.  Bapak / Ibu, serta keluarga yang telah memberikan dukungan penuh kepada 

penulis baik secara materiil maupun moral dan do'anya sehingga 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 



 ix

9.  Teman-teman angkatan 2001 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

yang telah memberikan dukungannya hingga terselesaikannya penyusunan 

skripsi ini. 

10.  Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Tiada yang dapat penulis persembahkan selain do'a, semoga amal dan jasa 

baiknya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumya. 

 

 

Semarang,  

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x

DAFTAR ISI 

 

Halaman  

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i 

PERSETUJUAN PEMBIMMBING .............................................................. ii 

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................... iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. iv 

PERNYATAAN............................................................................................. v 

SARI .............................................................................................................. vi 

PRAKATA..................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI.................................................................................................. x 

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xiii 

BAB I  PENDAHULUAN.......................................................................... 1 

1.1 Laatar Belakang ....................................................................... 1 

1.2 Permasalahan............................................................................ 4 

1.3 Batasan Operasional ................................................................. 5 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.............................................. 6 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi................................................... 7 

BAB II PENELAAHAN PUSTAKA.......................................................... 9 

2.1 Pengertian Pajak ....................................................................... 9 

2.2 Mekanisme Pemungutan Pajak................................................. 10 

2.3 Macam Pajak daerah................................................................. 12 

2.4 Pengertian Pengawasan ........................................................... 15 



 xi

2.5 Pelaksana Pengawasan ............................................................. 16 

2.6 Macam-Macam Pengawasan.................................................... 17 

2.7 Kerangka Teoritik .................................................................... 21 

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 22 

3.1 Lokasi Penelitian ...................................................................... 22 

3.2 Fokus Penelitian ....................................................................... 22  

3.3 Sumber Data............................................................................. 22 

3.4 Metode Pengumpulan Data ...................................................... 23 

3.5 Teknik Pengabsahan Data ........................................................ 25 

3.6 Metode Analisis Data ............................................................... 27  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................. 30 

4.1 Hasil Penelitian......................................................................... 30 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara ................... 30 

4.1.2 Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak .................. 34 

4.1.3 Mekanisme Fungsi Kerja Aparatur Pelaksana Pengawasan... 37 

4.1.4 Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak ......... 42 

4.1.5 Upaya Pengawasan yang Efektif  terhadap Pemungutan       

Pajak di Kabupaten Banjarnegara .................................. 47 

4.2 Pembahasan.............................................................................. 50 

BAB V PENUTUP .................................................................................. 57 

5.1 Simpulan .................................................................................. 57 

5.2 Saran  .................................................................................. 59 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 60 

LAMPIRAN  



 xii

DAFTAR TABEL 

 

Halaman  

Tabel . 1 Tabel Tingkat Pendidikan ............................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Halaman  

Lampiran 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara............................... 62 

Lampiran 2. Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah............................. 94 

Lampiran 3. Pedoman Wawancara / Interview .............................................. 93 

Lampiran 4. Surat-Surat Ijin Penelitian ......................................................... 97 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang 

lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha mencapai tujuan 

pembangunan nasional tersebut maka pemerintah menciptakan tahap-tahap 

pelaksanaannya, baik untuk tahap jangka panjang maupun untuk tahap jangka 

pendek yang meliputi segala bidang baik perencanaan, pelaksanaan, 

pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti dari 

pihak-pihak lainnya dalam kaitannya untuk ikut serta berpartisipasi 

mensukseskan pembangunan nasional. 

Pada jaman sekarang, kaitannya dengan pembangunan nasional dalam 

rangka otonomi daerah, maka pendapatan daerah menjadi faktor yang sangat 

penting dalam usaha terciptanya kemandirian darah dan kemajuan yang merata 

diseluruh tanah air, melalui pembangunan yang serasi terpadu antar sektor 

dengan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. 

Pembagian daerah di Indonesia yang terdiri dari daerah besar dan 

daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-

undang, maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakan azas desentralisasi dan 
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azas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua azas tersebut maka di negara kita ada 

pemerintahan yang bersifat administratif dan pemerintahan yang bersifat 

otonom. 

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU Otonomi Daerah NO. 32 th. 2004). 

Melihat beban daerah dalam menyelenggarakan kewajiban dan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, faktor 

sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di 

daerah. 

Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting atau mendukung 

dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.Karena dengan pajak pemerintah 

dapat membiayai pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah demi 

tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka berdasarkan hal 

tersebut dilakukan pula pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah dalam 

pelaksanaan dan pengamanannya diperlukan adanya pengawasan yang efektif 

dan efisien agar Pembangunan Nasional berjalan dengan dengan baik. Peranan 

pengawasan pendapatan asli daerah sangat penting untuk menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah dalam peranannya guna membiayai 
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pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam 

pemungutan pajak daerah yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap 

sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan 

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah dalam hal 

pendanaan adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah 

pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. 

Namun dalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik 

dari aparat yang melakukan pengawasan pemungutan pajak maupun kendala-

kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, 

seperti yang terjadi di daeraah Kabupaten Banjarnegara masih banyak kendala 

yang dihaadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha 

intensifikasi pemungutan pajak. 

Demikian pula Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara melakukan usaha-usaha pengawasan untuk menjamin agar 

sumber-sumber pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara optimal serta 

dapat masuk ke dalam kas daerah guna membiayai pembangunan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam hal ini penulis tertarik 

untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimanakah fungsi pengawasan dalam 

usaha intensifikasi pemungutan pajak daerah di kabupaten Banjarnegara. 
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Berangkat dari maksud tersebut, maka pembuatan skripsi ini memilih 

judul :  

“Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten 

Banjarnegara” 

Adapun alasan-alasan yang mendukung penyusunan skripsi dengan 

judul tersebut di atas adalah : 

1. Pemungutan pajak memerlukan mekanisme yang diatur demi kelancaran 

pembangunan di daerah. 

2. Peranan pengawasan pendapatan daerah sangat penting untuk menggali 

sumber-sumber pendapatan guna membiayai pembangunan daerah. 

3. Usaha intensif dalam pemungutan pajak daerah tidak akan lepas dari 

faktor pengawasan. 

 

1.2 Permasalahan 

Bertitik tolak pada alasan pemilihan judul, maka penulis mencoba 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan pajak daerah di Kabupaten 

Banjarnegara ? 

2. Bagaimanakah mekanisme fungsi kerja aparatur pelaksana pengawasan  

pemungutan pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara ? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak  daerah di 

Kabupaten Banjarnegara ? 
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4. Bagaimanakah upaya pengawasan yang efektif pada mekanisme 

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara ? 

 

1.3 Batasan Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah pengertian 

terhadap judul skripsi ini, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah sebagai 

berikut:  

1.   Mekanisme 

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan, 

hal saling bekerja seperti, mesin (kalau yang satu bergerak yang lain ikut 

bergerak). 

    (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 570) 

2.  Pengawasan 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya.   (Siagian, 1970 : 107) 

3.  Mekanisme Pengawasan 

Mekanisme pengawasan merupakan cara kerja suatu organisasi 

atau perkumpulan yang mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi / perkumpulannya untuk menjamin agar supaya semua 

pekerjaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
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4.  Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah (PP nomor 65 tahun 2001). 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak di daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

b. Untuk mengetahui mekanisme fungsi kerja aparatur pengawasan 

pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 

c. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang di alami dalam 

pemungutan pajak di Kabupaten Banjarnegara. 

d. Untuk mendapatkan gambaran upaya pengawasan yang efektif 

terhadap pemungutan pajak daerah. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap 

pemungutan pajak, akan diperoleh kegunaan sebagai berikut : 
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a.  Kegunaan teoritis 

1.  Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman 

dalam kegiatan penelitian berikutnya. 

2.   Dapat dijadikan khasanah ilmu pengetahuan. 

b.  Kegunaan praktis 

Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 

pengelolaan pajak daerah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

A. Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, pengesahan, sari, 

motto, persembahan, prakata dan daftar isi. 

B. Bagian isi skripsi 

BAB I Pendahuluan berisi tentang : alasan pemilihan judul 

(latar belakang), permasalahan, penegasan istilah 

(landasan operasional), tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB II Landasan teori (penelaahan pustaka) berisi tentang 

pengertian pajak, mekanisme pemungutan pajak, macam 

pajak daerah, pengertian pengawasan, pelaksana 

pengawasan, macam-macam pengawasan dan kerangka 

teoritik. 
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BAB III  Metode penelitian berisi tentang lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

teknik pengabsahan data dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi 

tentang hasil penelitian, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 

Bagian akhir skripsi berisi tentang: daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 



9 

BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pajak 

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan  negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional. Dengan pembangunan nasional dimaksudkan  disini 

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil 

dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara 

lain menurut Usman dan K. Subroto (1980 : 46) : 

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk 

pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara 

langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu 

dapat dipaksakan. 

Menurut Rachmat Soemitro (dalam K.S Brotodiharjo, 1984: 5), 

mengemukakan sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
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imbalan jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan 

yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara 

dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana 

pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. 

 

2.2  Mekanisme Pemungutan Pajak 

Dalam era globalisasi sekarang ini batas negara menjadi tidak jelas 

bagi wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan sehingga 

penentuan cara pemungutan pajak sangat penting untuk menentukan 

pemungutan pajak. 

Dalam pemungutan pajak, ada 3 macam asas cara atau mekanisme yang 

biasa dilakukan. 

1. Asas Domosili (Tempat Tinggal) 

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada domosili atau 

tempat tinggal wajib pajak dalam suatu wilayah atau negara. Wilayah atau 

negara dimana wajib bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap 

wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut 

diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat 

kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. 
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2. Asas Sumber 

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber 

pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara 

yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak 

memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan 

wajib pajak. 

3. Asas Kebangsaan (Nationaliteit) 

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau 

kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber 

pendapatan atau penghasilan tersebut maupun dinegara mana tempat 

tinggal atau domisili dari wajib pajak yang bersangkutan. 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemunutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil  (Syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni jerupakan keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada  Majelis Pertimbangan Pajak. 
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b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang  (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak harus diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik 

bagi negara, maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi) 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan 

dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

 

2.3  Macam Pajak Daerah 

 Dalam pemerintahan dikenal adanya pajak daerah yang 

merupakan sarana atau alat pemenuhan kebutuhan daerah dan untuk 

membiayai pengurusan rumah tangga daerah, untuk kelancaran mekanisme 

pemerintahan yang memerlukan biaya cukup banyak, maka pajak daerah 
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sebagai salah satu sumber pendapatan didaerah yang didalam pelaksanaan 

pemungutannya harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Undang-undang No.34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari : 

1. Pajak Hotel 

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. 

Obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran 

hotel. Seperti fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara 

atau jangka pendek. Subyek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau 

badan usaha yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedang 

wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. 

2. Pajak Restoran 

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang 

disediakan restoran, seperti makanan dan minuman. Subyek pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan 

restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. 

3. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut dari semua jenis 

pertunjukan permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun 

yang ditonton, dinikmati oleh setiap orang. Obyek pajaknya adalah 

penyelenggaraan hiburan, subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan 

yang mendengar, menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib 

pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 
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4. Pajak Reklame 

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan 

reklame. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan reklame, subyek pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame atau 

memesan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan 

hukum yang menyelenggarakan reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas 

penyelenggaraan penerangan jalan, yakni setiap penggunaan tenaga listrik. 

Obyek pajaknya adalah setiap pengguanaan tenaga listrik, subyeknya adalah 

orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan 

wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi 

pelanggan tenaga listrik. 

6. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C 

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pajak yang 

dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Obyek pajaknya 

adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, misalnya asbes, batu, 

granit, garam batu dll. Subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan 

hukum yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. 

Wajib pajaknya addalah orang pribadi atau badan hukum yang 

menyelenggarakan eksploitasi. 
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7. Pajak Parkir 

Pajak parkir merupakan pungutan atas tempat atau lahan yang 

digunakan parkir untuk kendaraan baik roda dua (2) atau roda empat (4). 

Obyek pajaknya adalah tempat penyelenggaraan parkir, wajib pajaknya adalah 

orang pribadi yang mendapatkan fasilitas parkir.  

 

 
2.4   Pengertian Pengawasan 

 Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin 

terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, 

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 

dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 

1970 : 107) 

Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, sedemikian eratnya hubungan 

tersebut sehingga oleh H. Koontz dan CO. Donnell disebutkan bahwa antara 

perencanaan dan pengawasan  ini ibaratnya seperti kedua sisi dari mata uang 

yang sama (Siagian, 1970 : 107) 

Menurut Sarwoto, definisi tentang pengawasan sebagai berikut : 

pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-
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pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil 

yang dikehendaki (Sarwoto, 1983 : 34) 

Menyimak definisi tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa 

pengawasan bersifat dinamis yang mengandung unsur mengarahkan atau 

mengendalikan. 

 

2.5  Pelaksana Pengawasan 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 

tentang pedoman organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat II, yang 

melaksanakan tugas pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian 

operasional. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional  terdiri dari dua 

sub seksi yaitu sub seksi perencaanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan 

sub seksi penggalian dan peningkatan. 

Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub 

seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian 

dan peningkatan tersebut mempunyai hak dan wewenang yang meliputi segala 

kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas 

pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2.6  Macam-macam Pengawasan 

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau 

membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau 

penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, 

preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan 

tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam 

hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan 

berdasarkan berbagai hal, yakni : 

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung 

a. Pengawasan Langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi noleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 

memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, 

dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal 

ini dilakukan dengan inspeksi. 

b. Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari 

laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 

tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya 

tanpa pengawasan on the spot. 
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2. Pengawasan Preventif dan Represif 

Walaupun prinsip pengwasan adalah preventif, namun bila 

dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara 

pengwasan preventif dan pengawasan represif. 

a. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum 

pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 

persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan 

sumber-sumber lain. 

b. Pengawasan Represif 

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, 

dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya. 

3. Pengawaasan Intern dan Ekstern 

a. Pengawasan Intern 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus 

dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek 

hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan 

unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk 

pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, 

built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawasi 
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pimpinan melakukan pengawasan tehadap keseluruhan aparat dalam 

organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen. 

b. Pengawasan Ekstern 

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat luar orgsanisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang 

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh 

Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 

terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi 

keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga eksekutif), 

pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara 

merupakan pengawasan intern. 

Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian 

pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang 

pengawasannya yakni : 

1. Pengawasan anggaran pendapatan ( budgetry control) 

2. Pengawasan biaya ( cost sontrol) 

3. Pengawasan barang inventaris (inventory control) 

4. Pengawasan Produksi ( production control) 

5. Pengawasan jumlah hasil kerja ( quantity control) 

6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control) 

7. Pengawasan kualitaas hasil kerja (quality control) 
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Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, 

ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. 

Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden 

tersebut sebagai berikut : 

1. Pengawasan melekat 

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui : 

penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang 

dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalamm 

pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan 

yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan 

pelaporannya, serta melalui pembinaan personil. 

2. Pengawasan fungsional 

Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan 

oleh Presiden, kegiatan pengwasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau 

program kerja pengawas tahunan 

3. Pengawasan masyarakat 

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, 

misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 

4. Pengawasan legislatif 

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD dengan segala alat atau 
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sarana yang dipunyai oleh badan legislatif yaitu hak minisiatif, hak 

amandemen, hak budget, dll. 

 

2.7. Kerangka Teoritik 

 Pajak merupakan sektor pendapatan yang paling penting dalam 

Pembangunan Daerah. Namun dalam pemungutan pajak diperlukan 

mekanisme atau cara yang tepat, baik dari aparat yang melakukan 

pengawasan maupun aparat yang mengawasi jalannya pemungutan pajak 

daerah serta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan 

serta pengawasan pajak daerah dalam usaha intensifikasi pemungutan 

pajak. Sehingga mendapatkan gambaran upaya pemungutan dan 

pengawasan yang efektif sesuai dengan peraturan daerah yang ada. 

 Bagan Kerangka Teoritik 

 Mekanisme 
Pemungutan  

Pajak 

Secara langsung Hambatan 

Mekanisme 
Pengawasan 

Pajak 

Funsi Kerja 
Aparatur 

Sesuai 
dengan 
Perda 

Pajak Upaya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di 

Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Banjamegara 

 

3.2.   Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pengawasan pemungutan 

pajak, fungsi kerja aparatur pengawas pemungutan pajak, upaya pengawasan 

yang efektif pada pemungutan pajak, serta kendala yang dihadapi dalam 

pemungutan pajak. 

 

3.3.   Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah dikaji dari berbagai sumber, 

antara lain: 

a.  Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dilakukan dengan jalan 

terjun langsung kelokasi guna memperoleh data yang konkrit melalui tanya 

jawab langsung dengan responden dan nara sumber, yang dalam ini adalah 

pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan pada kantor Dinas 

Pengelolaan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan sebagai nara sumber 
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adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

serta aparatur yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang meliputi studi pustaka, 

mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

materi pokok skripsi (UU Otonomi Daerah 2004, PP tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah) 

Dengan demikian sumber data penelitian ini adalah: 

1.  Pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan pada kantor Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

2.  Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kab. Banjarnegara. 

3.  Aparatur yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. 

4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi. 

 

3.4.   Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah: 

a.  Interview 

Metode interview adalah metode mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini obyek yang diminta keterangan adalah aparatur yang 

berkaitan dengan fungsi pengawasan. Pegawai yang melaksanakan fungsi 
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pengawasan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara.  Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kab. Banjarnegara.   Aparatur yang berkaitan dengan 

fungsi pengawasan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan materi skripsi. 

b.  Observasi 

Metode observasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang berkaitan dengan fungsi 

pengawasan.  

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data-data yang berasal dari kepustakaan, 

dan data-data yang penulis kumpulkan dari obyek penelitian serta data-data 

yang berasal dari instrumen-instrumen yang lain. 

Guba dan Lincon (1981 : 228), telah membedakan dalam antara 

dokumen dan reckord. Menurutnya dokumen adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari pada reckord, yang tidak dipersiapkan karena 

adanya peirnmtaan seorang penyidik. Sedangkan yang disebut reckord 

adalah setiap pemyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga 

untuk keperluan pengujian suatu peristiwa ataupun penyajian accounting. 

(Moleong, 2002 : 161) 
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Dalam penggunaan metode dokumentasi ini, berdasarkan Guba, dan 

Lincoln (1981; 232), adalah sebagai berikut: 

a) Dokumen dan rekord dipergunakan karena merupakan sumber yang 

stabil, kaya dan mendorong.  

b) Berguna sebagai bukti suatu pengujian.  

c) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya alamiah, sesuai dengan kontek, lahir dan berada dalam kontek.  

d) Reckord relatif lebih murah dan tidak sufcar diperoleh, akan tetapi 

dokumentasi hams dicari dan ditemukan. 

(Moleong, 2002 : 161) 

Hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang diselidiki. Dokumentasi ini 

digunakan untuk melengkapi data yang ada. 

 

3.5.   Teknik Pengabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan  data ini  diterapkan  dalam  rangka 

membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. 

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah teknik 

triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi paling banyak 
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digunakan untuk pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim (1978), 

membedakan empat (4) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan, sumber, metode, penyidik, dan teori. (J. Moleong, 

2002 : 178) 

Dalam hal ini penulis menggnnakan teknik triangulasi dengan sumber, 

yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif(Patton 1987: 331). Triangulasi dengan sumber dapat di capai dengan 

jalan, 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apayang 

dikatakannya secara pribadi.  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  

d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi atu menengah, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sualu dokumen yang 

berkaitan.  
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Model triangulasi yang digunakan adalah : 

 

a. Mm 

 

 

 

b. Mm 

 

Model triangulasi tersebut di atas yaitu, uirtuk memperoleh data 

yang valid. Yakni penulis mengambil data yang sama akan tetapi diambil 

dengan metode dan sumber yang berlainan. Kemudian menghimpun data 

dari sumber satu orang akan tetapi dalam waktu yang berbeda dengan 

metode yang berbeda untuk mengetahui keajegannya. 

 

3.6.   Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisa kualitatif yaitu dengan mengolah dan menganalisa data penelitian yang 

telah terkumpul langkah dalam analisis kualitatif ini adalah: 

a.  Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

"kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan 

Data sama 

Sumber beda 

Metode beda 

Sumber sama 

Waktu beda 

Metode beda 



 28

reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif 

berlangsung. 

Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan 

penelitian tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, 

semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang 

yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diversifikasi. 

b.  Penyajian data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang sering 

digunakan adalah teks naratif. Penyajian data kualitatif ini meliputi bentuk 

matrik, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk itu telah diolah dan 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang perlu dan mudah diraih.  

c.  Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Penarikan simpulan im merupakan bagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasikan selama 

penelitian ini berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiian yang melintas 

dalam pemikiran penelitian selama menulis suatu tinjauan ulang pada 

catatan-catatan lapangan, dengan demikian semua makna yang muncul dari 
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data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang 

merupakan validitasnya. Kegiatan analisis data dalam penelitian yang 

bersifat kualitatif ini tidak berjalan sendiri-sendiri melinkan berlangsung 

secara interaktif sama-sama dalam aktifitas pengumpulan data proses 

analisis mengikuti siklus penelitian dituntut untuk  bergerak bolak-balik  

selama pengumpulan data , diantara reduksi penyajian data, dan penarikan 

simpulan dan verifikasi. Model analisis interaktif ini dapat digambarkan 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Miles and Huberman 1992 : 20) 

 

Penarikan Simpulan 
Dan Verifikasi 

Reduksi  
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Pengumpulan  
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Penyajian  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara 

4.1.1.1 Kondisi Geografis Dan Kependudukan Kabupaten Banjarnegara 

Letak geografis Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 

1.064,52 Km persegi, terbagi menjadi 20 kecamatan, 5 kelurahan, dan 279 

desa. letak daerah Kabupaten Banjarnegara antara 7o 12’ sampai 7o 31’ Lintang 

Selatan dan 2o 31’ sampai 30o 8’ Bujur Timur. Sedangkan batas wilayah 

Kabupaten Banjarnegara antara lain : 

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan 

Kabupaten Batang 

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten 

Kebumen 

3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan 

Kabupaten Banyumas 

4) Sebelah Timur :  berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo 

 Ketinggian wilayah  Kabupaten Banjarnegara pada masing–masing 

tempat di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya tidak sama, yaitu 

antara 40-2300 meter dpl dengan perincian kurang dari 100 meter (9,82%), 

antara 100-500 meter (28,74%) dan lebih dari 1000 (24,40%). 
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Menurut kemiringan tanahnya maka 24.61% dari luas wilayah 

mempunyai kemiringan 0 – 15% dan 45,04% dari luas wilayah mempunyai 

kemiringan antara   15 – 40%, sedangkan yang 30,35% dari luas wilayah 

Kabupaten Banjarnegara mempunyai kemiringan lebih dari 40%. 

Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang sebagian besar (lebih 

kurang 60%) berbentuk pegunungan dan perbukitan terdapat sungai yang besar 

yaitu Sungai Serayu dengan anak sungainya antara lain : Kali Tulis, Kali 

Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut 

dimanfaatkan untuk sumber pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 

9.813,88 hektar, rata–rata bulan basah pada umumnya lebih banyak dari bulan 

kering dengan curah hujan rata–rata 3.000 milimeter/tahun, sedangkan 

temperatur daerah rata–rata 20o – 26o Celcius. 

Keadaan tanah di Kabupaten Banjarnegara dapat dibagi menurut jenis 

tanahnya yaitu : 

a) Tanah Latosol : 66,25% 

b) Tanah Grumosol : 11,72% 

c) Tanah Andosol : 14,5% 

d) Tanah Lainnya  : 7,53% 

Jika dilihat dari keadaan geologisnya, pada umumnya terlihat struktur 

batuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah strukktur batuan berbentuk 

lapisan dengan kondisi batuan mudah longsor dan banyak sesar / patahan 
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terutama di wilayah bagian utara sehingga membahayakan bangunan fisik atau 

prasarana. 

Dari data Sensus Penduduk tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten 

Banjarnegara adalah sebagai berikut :  

a) Jumlah penduduk seluruhnya  : 826 219 jiwa 

b) Jumlah penduduk laki–laki  : 412 793 jiwa 

c) Jumlah penduduk perempuan  : 413 426 jiwa 

d) Jumlah rumah tangga  : 178 281 

e) Kepadatan penduduk  : 772 / Km2      

Adapun tingkat pendidikan dari data sensus penduduk tahun 2004 di 

Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel I 
Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banjarnegara 

No Kategori Jumlah Prosentase 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tidak tamat SD 
SD 
SLTP 
SLTA 
Perguruan Tinggi 

99146 
603139 
67837 
49573 
16524 

12 
73 
7 
6 
2 

 Jumlah 826219 100% 
Sumber : Humas SETDA Banjarnegara 

 

4.1.1.2 Kondisi APBD 

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
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Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun anggaran 

2004 mempunyai kontribusi sebesar 17,70% dalam struktur penerimaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan 

Dana Perimbangan  dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah 

mempunyai kontribusi sebesar 82,30% dalam struktur penerimaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 

Hal ini menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2005 ini Pemerintah 

Kabupaten Banjarnegara masih mengalami tingkat ketergantungan yang tinggi 

terhadap Pemerintah Pusat untuk membiayai Pemerintah Daerah. Untuk itu 

perlu dilakukan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah dan 

meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 

4.1.1.3 Kondisi Pajak di Kabupaten Banjarnegara 

Pajak Daerah adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah 

yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan perubaan rekapitulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2004, Pajak Daerah hanya mempunyai 

kontribusi sebesar 4,185% terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah Banjarnegara belum 

dapat menggali dan mengembangkan potensi–potensi daerah sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 
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Penerimaan Daerah Kabupaten Banjarnegara dari sektor Pajak Daerah 

tahun 2004 mengalami peningkatan nominal yang signifikan dibandingkan  

dengan tahun–tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 

2004, sektor–sektor pertanian, perdagangan, jasa dan hiburan mengalami 

perkembangan yang demikian pesat.  

Menurut penuturan bapak Sarwono, selaku Kasi pemungutan pajak di 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa :  

“Pada tahun 2004 pemungutan pajak yang dilakukan para pegawai 
DIPENDA Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan dari segi 
nominalnya, hal ini dikarenakan sektor pertanian, hiburan, 
perdagangan, jasa dan lainnya mendapat perhatian yang cukup baik 
sehingga pendapatan dari sektor–sektor tersebut mengalami 
peningkatan yang berdampak pada pajak juga”.(Wawancara 26 Mei 
2005) 

 

4.1.2 Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak 

Mekanisme pengawasan pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan 

yang lebih menekankan pada cara bagaimana suatu aparat pemungut pajak  

daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara mengawasi suatu pemungutan 

pajak daerah yang telah menjadi tugas aparatur pemungut pajak. 

Cara yang biasa digunakan para aparat pemungut pajak di Kabupaten 

Banjarnegara adalah mengawasi secara langsung pemungutan pajak daerah, 

yaitu aparat pemungut pajak terjun langsung dalam mengawasi pemungutan 

pajak daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. 

Menurut penuturan bapak Maryono S.sos, selaku Kasi Retribusi Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara “ Cara atau mekanisme 
pemungutan pajak yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara sudah 
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berdasarkan teori, yaitu pajak dipungut secara langsung kesubyek dan 
obyek pajak dan penagihan sudah sesuai dengan Perda yang 
dikeluarkan Bupati Kabupaten Banjarnegara. (Wawancara 26 Mei 
2005) 
 
Adapun cara atau mekanisme dalam pemungutan pajak adalah  

1) Petugas pemungut pajak datang ketempat wajib pajak dengan 

membawa surat tagihan. 

2) Wajib pajak membayar pajak di tempat pembayaran pajak 

3) Apabila wajib pajak belum melunasi pajak setelah jatuh tempo 

akan diberikan surat teguran atau surat peringatan. 

4) Apabila wajib pajak tidak melunasi dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan dalam surat teguran atau peringatan maka akan 

dilakukan penagihan dengan surat paksa. 

5) Apabila wajib pajak belum dapat melunasi pembayaran pajak 

dalam jangka waktu 2x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan 

surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera 

menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 

6) Setelah dilakukan penyitaan hasil sitaan itu akan menjadi barang 

lelangan. 

Cara atau mekanisme diatas merupakan mekanisme pemungutan pajak 

bagi wajib pajak yang tidak dapat melunasi pajak tepat pada waktunya. 

Mekanisme pemungutan pajak secara umum melalui beberapa tahap 

yakni : 

1) Petugas pemungut pajak datang ketempat wajib pajak dengan 

membawa surat tagihan pajak 
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2) Wajib pajak membayar pajak ditempat pembayaran pajak yang telah 

di tentukan atau kepada petugas pemungut pajak 

3) Kemudian petugas merekap data para wajib pajak yang telah 

melunasi pajaknya. 

4) Petugas pemungut pajak menyetorkan hasil pendapatan ke bagian 

keuangan, untuk di laporkan ke Kepala Dinas 

5) Melalui laporan keuangan Kepala Dinas dapat mengawai dan 

mengetahui tingkat pendapatan daerah tiap bulan dan tiap tahun 

Bagan Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah 

 
 

 

 

 

 

 

 Dalam pemungutan pajak di Kabupaten Banjarnegara juga 

menggunakan asas cara atau mekanisme yang biasa dilakukan, yakni : 

1) Asas Tempat Tinggal, yaitu petugas atau aparat pemungut pajak 

memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan 

atau penghasilan tersebut diperoleh. 

Kepala Dinas 

Seksi Pajak dan 
Retribusi Daerah  

Petugas Pemungut  

Petugas Pemungut 

Wajib Pajak  

Seksi Keuangan 
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2) Asas Sumber, merupakan cara pemungutan pajak yang didasarkan pada 

sumber pendapatan wajib pajak. Wajib pajak yang menjadi sumber 

pendapatan atau penghasilan berhak memungut pajak 

3) Asas Kebangsaan, yakni pemungutan pajak dilakukan dengan melihat 

kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak. 

Selain itu cara pengawasan pemungutan pajak yang dilakukan di 

Kabupaten Banjarnegara juga melalui laporan rutin para aparat pemungut dan 

pengawasan pajak, karena dengan adanya laporan rutin mengenai pajak dapat 

diketahui bagaimana perolehan pajak yang dipungut apakah mengalami 

hambatan atau berjalan dengan lancar. Seperti yang di katakan bapak Maryono 

S.Sos, selaku Kasi Retribusi Dinas Pendapatan Kabupaten Banjarnegara 

mengungkapkan bahwa: 

“Cara pengawasan pemungutan pajak yang di lakukan di Kabupaten 
Banjarnegara juga melalui laporan rutin oleh aparat pemungut dan 
pengawasan pajak dan retribusi daerah serta dapat diketahui dengan 
cepat hambatan yang dialami serta dapat diketahui kelancaran 
pemungutan dan pengawasan pajak daerah”. (Wawancara, 26 Mei 
2005) 
 
 

4.1.3 Mekanisme Fungsi Kerja Aparatur Pelaksana Pengawasan 

Mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah 

berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak yang telah 

diatur dalam perda tentang pajak daerah nomor 10 tahun 2004 yang diterbitkan 

oleh Bupati Banjarnegara. Menurut penuturan bapak Riasmoro Dwi Tjahyo 
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Purnomo selaku aparatur pemungutan pajak Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banjarnegara mengungkapkan bahwa : 

“ Pengawasan pemungutan pajak di Kabupaten Banjarnegara tidak 
hanya di lakukan oleh aparat atau petugas dari Dipenda Kabupaten 
Banjarnegara saja, namun juga dilaksanakan oleh DPRD, Bawasda, 
Aparat DPKD yang menangani dan LSM”. (Wawancara, 26 Mei 2005) 

 
 Pemungutan pajak daerah merupakan tanggung jawab dan kewenangan 

dari dinas-dinas teknis daerah. Di Kabupaten Banjarnegara   yang melakukan 

pengawasan pemungutan pajak selain Dipenda antara lain : 

4.1.3.1 DPRD 

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mencakup : 

a) Memeriksa keuangan dan ketaatan perundang-undangan dalam hal 

ini mengawasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. 

b) Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan 

sarana yang di dapatkan dari pendapatan daerah. 

c) Menilai hasil guna dan manfaat yang direncanakan mengeni 

pemanfaatan dari hasil pajak dan retribusi daerah 

 

4.1.3.2 Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 

Mekanisme yang di lakukan Bawasda yakni : 

a) Mengawasi jalannya pemungutan pajak beserta petugas pengawas 

pemungutan pajak yang ditugaskan oleh Dipenda. 
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b) Memeriksa keuangan pendpatan daerah melalui laporan rutin yang 

di dapat dari Dipenda Kabupaten Banjarnegara. 

c) Membantu mengawasi terhadap obyek dan subyek pajak yang 

bermasalah dan membantu memecahkan masalah tersebut. 

d) Membuat laporan dan penilaian kinerja petugas pemungutan pajak 

dan pengawas pemungutan pajak. 

 

4.1.3.3Aparat Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) 

Mekanisme yang di lakukan DPKD adalah : 

a) Datang secara langsung ketempat obyek pajak dan subyek pajak 

untuk mengadakan pengawaan 

b) Mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan 

c) Membuat laporan tentang hasil pengawasan yang di lakukan, 

kemudian diserahkan ke Sub Seksi Pengendalian Operasional. 

d) Sub Seksi Pengendalian Operasional merekap laporan, untuk 

kemudian di serahkan kepada Kepala Dinas DPKD 

 

4.1.3.4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Mekanisme yang di lakukan LSM adalah : 

a) Ikut terjun langsung secara suka rela ke tempat oyek dan subyek 

pajak 

b) Mencatat hasil pengawasan  
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c) Melaporkan hasil pengawasan apabila ada hal-hal yang tidak di 

inginkan 

d) Menilai hasil pengawasan aparat pengawas sudah sesuai dengan 

Perda yang ada atau belum. 

Pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah akan 

berhasil dengan baik apabila didukung oleh aparat yang baik dan memiliki 

disiplin kerja yang baik hal ini dapat dilihat dari perolehan pendapatan daerah 

yang selalu melebihi target yang ditetapkan. Jika terjadi reliasasi penerimaan 

yang lebih rendah dari target maka akan segera dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja aparat yang bersangkutan, dalam hal ini aparat pemungut pajak. 

Menurut penuturan Kasubdin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara mengungkapkan bahwa :”Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagai pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara akan berhasil 
dengan baik jika ditunjang dengan kinerja aparat pemungut pajak dan 
pengawasan pajak yang baik dan disiplin kerja yang baik pula,maka 
perolehan pendapatan daerah bisa melebihi tarfget yang ditentukan atau 
ditetapkan”.(Wawancara, 27 Mei 2005) 
 

Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi kerja aparatur pelaksana pengawasan 

sangat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak 

daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Fungsi kerja dari aparat 

pelaksana pengawasan antara lain : 

1) Mengawasi jalannya pemungutan pajak daerah 

2) Menentukan cara pemungutan pajak 

3) Memberi saran terhadap potensi pajak 

4) Membuat laporan rutin  hasil pajak 
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Untuk membantu perkembangan pelaksanaan pengawasan pajak daerah 

dan retribusi daerah di lapangan, maka diperlukan suatu media yang memadai, 

dalam hal ini alat komunikasi yang dapat membantu para petugas pelaksana 

pengawasan pemungutan pajak untuk memperlancar arus informasi baik dari 

dalam maupun keluar kantor Pemerintah Daerah. Sehingga masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara dapat mengetahui informasi terkini mengenai pajak 

daerah atau informasi tentang hal yang menyangkut dengan kehidupan 

masyarakat sekitar Kabupaten Banjarnegara, informasi tentang perekonomian, 

informasi tentang pembangunan Kabupaten Banjarnegara serta informasi yang 

lainnya seperti hiburan. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa 

media komunikasi yang meliputi : komputer, telephon, faksimile, ruang rapat, 

media pamflet dan radio. Seperti penuturan Bapak Sarwono selaku Kasi 

pemungutan pajak Dipenda Kabupaten Banjarnegara, mengungkapkan bahwa : 

“Alat atau media yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara untuk memperlancar  komunikasi dan 
informasi itu misalnya, komputer, telephon, ruang rapat,media untuk 
pemasangan paflet dan radio”.(wawancara, 28 Mei 2005) 
 
Media radio merupakan media komunikasi penyebaran informasi pada 

masyarakat luas melalui siaran–siaran resmi pemerintah daerah Kabupaten 

Banjarnegara. Tentang pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah, serta 

berbagai himbauan pemerintah daerah masyarakat mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah, penyebaran informasinya dilakukan melalui radio suara 

pemerintah daerah atau RSPD, atau melalui radio–radio swasta yang ada di 
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Kabupaten Banjarnegara seperti Maung Sakti fm. Kedua stasiun radio tersebut 

merupakan media komunikasi radio yang resmi ditetapkan oleh peraturan 

daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 

4.1.4 Kendala Yang di Hadapi dalam Pemungutan Pajak 

Kendala–kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

dalam pemungutan pajak daerah antara lain :  

4.1.4.1Rendahnya Kesadaran Masyarakat 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar 

pajak daerah disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih penagihan pajak 

daerah. Hal ini menimbulkan rasa enggan bagi masyarakat untuk membayar 

pajak. Tingkat pendidikan wajib pajak yang masih rendah juga mempengaruhi 

masyarakat untuk sadar membayar pajak. 

Menurut Bapak H. Afandi, seorang pengusaha toko besi di 

Banjarnegara mengungkapkan bahwa :  

“Tarikan pajek sing numpuk – numpuk nggawe mumet sirah, wingi 
nembe di lunasi pajek papan saiki wis ana pajek liyane maning sing 
luwih gedhe duite. Pemerintah mbok ya sabar sethitik nggone narik 
pajek aja bareng baen”. 
 Terjemahan : “beban pajak yang menumpuk membuat saya pusing 
dalam membayarnya, kemarin saya baru melunasi pajak papan sekarang 
sudah ada tagihan lagi dari pajak lainnya yang lebih besar uangnya dari 
pajak kemarin. Pemerintah saya harapkan dapat bersabar sedikit dalam 
menarik pajak, jangan mendadak dan bersamaan begitu” (Wawancara, 
25 Mei 2005). 
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Keengganan membayar pajak daerah ini dilakukan oleh wajib pajak 

yang enggan membayar pajak daerah tertentu saja, kebanyakan wajib pajak 

daerah yang enggan membayar pajak adalah wajib yang memiliki tagihan 

hutang pajak daerah yang harus mereka bayar relatif besar dan memberatkan 

mereka. 

 Menurut Bapak Sarwono  selaku Kasi pemungutan pajak di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa : “ 
Kesadaran masyarakat sebenarnya timbul dari hati mereka sendiri, siapa 
sih yang mau dimintai uang. Setiap kali kami menagih pembayaran 
pajak daerah ada saja alasan mereka untuk menghindari kewajiban, 
sehingga ini dapat menimbulkan kesulitan bagi kami untuk 
melaksanakan pemungutan. Selain itu kesalahan penulisan nama juga 
seringkali menjadi alasan wajib pajak tidak tersedia membayar tagihan” 
(wawancara, 26 mei 2005). 

 
 

Kesalahan dalam penulisan nama wajib pajak juga mempengaruhi 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, sehingga ini 

juga membawa beban bagi unit–unit kerja terkait untuk melakukan perbaikan 

yang membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengatasi hambatan tersebut, 

pihak Dipenda menempuh jalan dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan 

terhadap wajib pajak. Di samping itu dengan melalui sosialisasi himbauan 

dengan memasang pamflet–pamflet dibeberapa tempat strategis di Kabupaten 

Banjarnegara. Tempat–tempat strategis yang digunakan adalah : di sekitar 

alun–alun Banjarnegara, di tepi jalan–jalan utama kota Banjarnegara, di sekitar 

pasar–pasar, diterminal–terminal dan di sekitar pusat perbelanjaan di Kota 

Banjarnegara. 
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Menurut Bapak Sarwono  selaku Kasi pemungutan pajak di Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa 
:”Biasanya petugas menggunakan cara dengan menghimbau masyarakat 
agar sadar akan pajak yang sudah menjadi kewajiban mereka dengan 
memasang pamflet dibeberapa tempat yang strategis seperti, di tepi 
jalan-jalan utam kota, di alun-alun, di pasar-pasar, diterminal, pokoknya 
tempat yang ramai dimana semua warga khususnya warga Kabupaten 
Banjarnegara dapat membaca himbauan tentang pajak 
tersebut”.(Wawancara, 28 Mei 2005) 
 
 Upaya–upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan kesadaran wajib pajak, belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan bagi Dipenda sebab walau sudah diberikan penyuluhan dan 

himbauan masih saja ada wajib pajak daerah yang tetap melalaikan 

kewajibannya membayar pajak daerah sehingga hal ini menimbulkan 

kejengkelan para aparat pemungut. Selain dengan himbauan dan penyuluhan 

para aparat juga membuat surat tagihan pajak yang di tujukan bagi wajib pajak 

yang belum melunasi pajaknya agar segera melunasi pajak demi kelancaran 

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 

4.1.4.2 Tingkat Profesional Petugas Pemungut 

Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah dilapangan 

membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal 

ini disebabkan peran petugas pemungut dilapangan berhubungan langsung 

dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang cukup 

bagus sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah yang 

maksimal. 
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Seperti yang disampaikan oleh Kasubdin Operasional Dipenda 
Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa : “ Tingkat pendidikan 
belum tentu menjamin aparat pelaksana di lapangan dapat menjalankan 
tugas pemungutan dengan baik. Kami lebih memprioritaskan petugas 
pemungut yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang kuat bukan 
tingkat pendidikan yang tinggi, karena para pemungut inilah yang 
langsung lberhadapan dengan para wajib pajak yang mimiliki 
karakteristik yang berbeda–beda atau bermacam–macam” (wawancara, 
27 mei 2005). 

 

Untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banjarnegara mengadakan orientasi secara berkala. Orientasi 

lapangan yang diberikan berbentuk pengarahan–pengarahan lapangan yang 

bertujuan untuk memotivasi para aparat pemungut pajak untuk memperbaiki 

kinerjanya di lapangan sehingga memenuhi target yang diharapkan. Hasil dari 

orientasi di lapangan belum seluruhnya menunjukkan dampak yang positif, 

sebab para aparat membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai tugas yang 

diembannya dan dapat dimungkinkan tidak semua aparat dapat memahami 

materi orientasi secara komperhensif. 

   

4.1.4.3 Lemahnya Penegakkan Hukum  

Peraturan daerah adalah produk hukum Pemerintah Daerah yang harus 

ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh aparat Pemerintah Daerah dan seluruh 

masyarakat daerah. Selama ini Peraturan Daerah (Perda) pajak daerah di 

Kabupaten Banjarnegara belum dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini 

dikarenakan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak 

yang tidak memenuhi kewajibannya. 
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Hal ini oleh tidak berfungsinya peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang berwenang untuk menyidik dan mengumpulkan bukti–bukti pelanggaran 

Peraturan Daerah. Akan tetapi sampai sejauh ini ada upaya–upaya hukum yang 

riil untuk menindak wajib pajak yang memboikot pembayaran pajak daerah. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan ini adalah 

dengan melakukan pembinaan secara individu yaitu memanggil secara pribadi 

wajib pajak yang melakukan pelanggaran untuk berhadapan langsung dengan 

staf  Pembinaan dan Evaluasi Dipenda Kabupaten Banjarnegara. Apabila upaya 

yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah ini tidak mendapat respon positif 

dari wajib pajak, maka langkah represif selanjutnya adalah memberi wewenang 

kepada satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengambilan atau 

penyegelan objek pajak secara paksa melalui persetujuan dari Dinas Kepolisian 

Kabupaten Banjarnegara. Peran dari aparat Dipenda sebagai pemungut dalam 

memberikan sanksi kepada wajib pajak daerah dinilai belum maksimal. Aparat 

Dipenda masih terkesan bersifat kompromi terhadap para pelanggar dengan 

selalu memberikan keringanan pengunduran pembayaran pajak daerah tanpa 

disertai beban keterlambatan. Seperti penuturan Kasubdin Dipenda Kabupaten 

Banjarnegara, mengungkapkan bahwa : 

“Rasa iwuh menjadikan para aparat yang melakukan penagihan pajak 
kepada wajib pajak memberikan keringanan atau dispensasi dalam 
pembayaran pajak yang terlambat tanpa disertai beban keterlammbatan 
atau denda keterlambatan”.(Wawancara, 27 Mei 2005) 
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4.1.5 Upaya Pengawasan Yang Efektif Terhadap Pemungutan Pajak di 

Kabupaten Banjarnegara 

Upaya atau langkah–langkah yang dilakukan agar pemungutan pajak 

yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dan pengawasannnya berjalan 

dengan baik adalah dengan sosialisasi, karena dengan sosialisasi merupakan 

cara yang dilakukan Dipenda untuk memasyarakatkan pemberlakuan pajak 

daerah. Karena suksesnya pendapatan daerah salah satunya ditentukan oleh 

keberhasilan dalam proses sosialisasi.  

Sosialisasi ini sangat penting untuk diselenggarakan oleh Pemerintah 

Kabupaten, karena melalui sosialisasi ini akan mengetahui sejauh mana respon 

masyarakat terhadap pemberlakuan pajak daerah, sekaligus dapat menjadi 

sarana untuk menampung aspirasi dari masyarakat daerah demi tercapainya 

keberhasilan pajak daerah. Sosialisasi pajak daerah meliputi :  

 

4.1.5.1Orientasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur 

Orientasi adalah suatu kegiatan pemberian pengarahan yang bertujuan 

un tuk meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang Pendapatan Daerah 

dan meningkatkan pengetahuan aparatur manajemen pendapatan daerah un tuk 

meningkatkan pendapatan daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah para aparat 

da Dipenda, DPU, Dinas  perhubungan dan Pariwisata, bagian umum, 

perekonomian, bagian humas.  
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Aparat pelaksanaan di bekali dengan ketentuan peraturan daerah, 

pembekalan sendiri dari staf tentang penguasaan Perda, kemudian 

dilaksanakan pembentukan tim yang bertujuan : 

a) Untuk pemerataan pencarian data 

b) Diadakan penyuluhan  

Orientasi bagi aparat, pelaksanaan pemungutan pajak denda bertujuan 

untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

sumber pendapatan daerah. Orientasi ini lebih ditujukan  atau di fokuskan pada 

aparat yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Karena keberhasilan 

pemungutan pajak daerah tergantung pada profesionalisme mereka dilapangan. 

Materi yang disampaikan dalam orientasi peningkatan sumber daya 

aparatur meliputi :  

1) Sumber–sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi 

2) Sosialisasi UU nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU NO.18 

Tahun 1997  tentang pajak dan retribusi daerah 

3) Sosialisasi Perda nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara 
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4.1.5.2Penyuluhan Wajib Pajak 

Penyuluhan terhadap wajib pajak daerah adalah suatu kegiatan 

penyuluhan yang berbentuk sosialisasi pendapatan daerah serta untuk 

memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti 

pentingnya pendapatan daerah bagi penyelenggaraan otonomi daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

Menurut Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dipenda 

Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa :  

“Kalau aparat sudah dibekali orientasi selanjutnya kita melakukan 
orientasi kepada wajib pajak atau subyek pajak, orientasi yang 
dimaksud adalah penyuluhan berkala untuk memberikan pengetahuan 
dan pengertian kepada masyarakat daerah tentang pentingnya pajak 
daerah bagi pembangunan daerah” (Wawancara, 27 Mei 2005). 

 

Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah peran wajib pajak daerah 

yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam formulir pendaftaran 

pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan dilokasi penyuluhan Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah, Kantor Pasar, Kantor Camat dan Kantor Kepala Dinas 

yang terkait dan waktu pelaksanaan sekitar 7 sampai dengan 14 hari. 

 

4.1.5.3Evaluasi Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 

Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaian 

dan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang 

dilakukan oleh dinas–dinas pemungut . Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah 

ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk 
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meningkatkan potensi pendapatan daerah, meningkatkan tertib administrasi 

serta untuk menekan terjadinya kebocoran. 

Evaluasi terhadap hasil sosialisasi pajak daerah merupakan serangkaian 

kegiatan penilaian terhadap keberhasilan sosialisasi dari kegiatan yang akan 

diketahui apakah proses sosialisasi sudah berjalan dengan baik atau belum, 

begaimanakah pelaksanaannya dilapangan, serta hambatan apa yang dialami di 

lapangan. Hasil dari evaluasi ini akan ditindak lanjuti dengan lebih 

meningkatkan pengamatan dan pemberian sanksi hukum apabila terjadi 

pelanggaran terhadap peraturan daerah. 

Sasaran dari evaluasi hasil sosialisasi meliputi dasar–dasar, dan untuk 

kerja diluar Dinas Pendapatan Daerah yang dianggap perlu, personil yang 

terlibat dalam evaluasi hasil sosialisasi adalah :  

a) Kepala Sub Dinas Perencanaan 

b) Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c) Kepala Seksi Pembinaan dan Evaluasi 

d) Staf Sub Dinas Perencanaan 

e) Tiga orang Unit Pelaksana Daerah 

 

4.2 Pembahasan 

 Pajak merupakan pungutan yang di lakukan oleh pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang–undangan, yang hasilnya di pergunakan 

untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak 
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secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya 

dimana perlu dipaksakan (Usman dan K. Subroto, 1980 : 46). 

  Menurut Rachmat Soemitro (dalam K.S Brotodiharjo, 1984 : 5), 

mengemukakan sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas 

Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak 

merupakan iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat 

umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi 

segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat 

dipaksakan oleh kekuasaan publik. 

Dalam era globalisasi sekarang ini khususnya di Kabupaten 

Banjarnegara mekanisme atau cara pemungutan pajak sangat penting untuk 

mempermudah pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah 

dan retribusi daerah. Mekanisme atau cara pemungutan pajak harus memenuhi 

persyaratan antara lain : pemungutan pajak daerah harus adil, pemungutan 

pajak daerah harus berdasarkan Undang–undang, tidak mengganggu 

perekonomian, pemungutan pajak daerah harus efisien dan system pemungutan 

pajak harus sederhana. 
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Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme 

pengawasan pemungutan pajak yang ada di Kabupaten Banjarnegara dilakukan 

oleh aparat pemungutan pajak daerah.bidang pajak dan retribusi daerah yang 

berada dalam naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara.  

Pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara merupakan sarana atau alat 

pemenuhan kebutuhan daerah dan untuk membiayai pengurusan rumah tangga 

daerah, untuk kelancaran mekanisme pemerintahan yang memerlukan biaya 

cukup banyak, maka Kabupaten Banjarnegara menetapkan bahwa pajak daerah 

sebagai salah satu sumber pendapatan di daerah yang didalam pelaksanaan 

pemungutan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara.Pajak Daerah 

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 6 macam yakni :  

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan 

6) Pajak Parkir 

Dari semua macam–macam pajak daerah yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara memiliki potensi yang cukup besar, hanya pengelolaannya yang 

belum efektif dan efisien, serta adanya berbagai hambatan atau kendala yang 
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dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Hambatan yang dihadapi 

aparat pemungut pajak disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat atau 

wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu obyek pajak yang tersebar luas 

di Kabupaten Banjarnegara serta potensi pajak yang begitu minim (kecil). 

Agar pemungutan pajak di Kabupaten Banjarnegara memperoleh hasil yang 

maksimal maka perlu diadakannya pengawasan. Hakekat dari pengawasan 

adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, 

penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan 

pelaksanaan tugas–tugas suatu organisasi. 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya 

(Siagian, 1970 : 107). Pengawasan bersifat dinamis dan mengandung unsur 

mengarahkan atau mengendalikan. 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 

tentang pedoman organisasi dan tata kerja daerah Kabupaten Banjarnegara 

(tata kerja pendapatan daerah tingkat II), yang melaksanakan tugas 

pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian operasional. Seksi 

perencanaan dan pengendalian operasional  terdiri dari dua sub seksi yaitu sub 

seksi perencaanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi 

penggalian dan peningkatan. 
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 Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub 

seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi 

penggalian dan peningkatan tersebut mempunyai hak dan wewenang yang 

meliputi segala kegiatan utuk melaksanakan pengamanan teknis atas 

pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga 

di Kabupaten Banjarnegara. 

Mekanisme pengawasan pemungutan pajak merupakan suatu kegiatan 

yang lebih menekankan pada cara bagaimana suatu aparat pemungut pajak  

daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara mengawasi suatu pemungutan 

pajak daerah yang telah menjadi tugas aparatur pemungut pajak. 

Cara yang biasa digunakan para aparat pemungut pajak di Kabupaten 

Banjarnegara adalah mengawasi secara langsung pemungutan pajak daerah, 

yaitu aparat pemungut pajak terjun langsung dalam mengawasi pemungutan 

pajak daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. 

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara 

pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, 

mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan, dan menerima 

laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan 

inspeksi, selain pengawasan langsung juga melalui laporan rutin yang 

dilaporkan oleh aparat pemungut dan pengawasan pajak yang memgawasi 

secara langsung ke obyek dan ke subyek pajak.  
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Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten 

Banjarnegara  disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih 

rendah, profesionalisme petugas pemungut dan upaya penegakan hukum yang 

masih lemah. hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang pendidikannya kurang 

serta banyaknya obyek pajak yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjarnegara 

yang luas. Upaya atau langkah–langkah yang dilakukan agar pemungutan 

pajak yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dan pengawasannnya 

berjalan dengan baik adalah dengan sosialisasi, karena dengan sosialisasi 

merupakan cara yang dilakukan Dipenda untuk memasyarakatkan 

pemberlakuan pajak daerah. Karena suksesnya pendapatan daerah salah 

satunya ditentukan oleh keberhasilan dalam proses sosialisasi. Sosialisasi ini 

sangat penting untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, karena 

melalui sosialisasi ini akan mengetahui sejauh mana respon masyarakat 

terhadap pemberlakuan pajak daerah, sekaligus dapat menjadi sarana untuk 

menampung aspirasi dari masyarakat daerah demi tercapainya keberhasilan 

pajak daerah. Sosialisasi pajak daerah meliputi : Orientasi Peningkatan Sumber 

Daya Manusia Aparatur, Penyuluhan Wajib Pajak dan Evaluasi Hasil 

Sosialisasi Pajak Daerah 

Orientasi bagi aparat, pelaksanaan pemungutan pajak denda bertujuan 

untuk memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

sumber pendapatan daerah. Orientasi di Kabupaten Banjarnegara lebih 

ditujukan  atau di fokuskan pada aparat yang berhubungan langsung dengan 
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wajib pajak. Karena keberhasilan pemungutan pajak daerah tergantung pada 

profesionalisme mereka dilapangan. 

Penyuluhan terhadap wajib pajak daerah adalah suatu kegiatan 

penyuluhan yang berbentuk sosialisasi pendapatan daerah serta untuk 

memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti 

pentingnya pendapatan daerah bagi penyelenggaraan otonomi daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah ini akan dimanfaatkan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan potensi 

pendapatan daerah, meningkatkan tertib administrasi serta untuk menekan 

terjadinya kebocoran. Evaluasi terhadap hasil sosialisasi pajak daerah 

merupakan serangkaian kegiatan penilaian terhadap keberhasilan sosialisasi 

dari kegiatan yang akan diketahui apakah proses sosialisasi sudah berjalan 

dengan baik atau belum, begaimanakah pelaksanaannya dilapangan, serta 

hambatan apa yang dialami di lapangan. Hasil dari evaluasi ini akan ditindak 

lanjuti dengan lebih meningkatkan pengamatan dan pemberian sanksi hukum 

apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sasaran dari evaluasi 

hasil sosialisasi meliputi dasar–dasar, dan untuk kerja diluar Dinas Pendapatan 

Daerah yang dianggap perlu. 

Selain dengan sosialisasi juga dengan cara penagihan yang dilakukan 

secara rutin oleh aparat pemungut pajak kepada wajib pajak yang belum 

melunasi tanggungan terhadap pajak yang wajib dibayarnya. Masyarakat 
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Kabupaten Banjarnegara yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani 

dan buruh yang tingkat pendidikannya masih dibawah rata-rata (masih rendah), 

menyebabkan kurang sadarnya terhadap kewajiban membayar pajak kepada 

pemerintah demi kelancaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Setelah penulis membahas mengenai “Mekanisme Pengawasan 

Pemungutan Pajak di Kabupaten Banjarnegara” maka penulis akan menyajikan 

beberapa simpulan dan saran-saran baik bagi pihak-pihak atau instansi-instansi 

yang terkait dengan masalah tersebut. 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Mekanisme pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan pajak 

di Kabupaten Banjarnegara sudah di laksanakan dengan baik, 

yakni sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah nomor 

10 tahun 2004, yakni pajak dipungut dan di awasi secara 

langsung. 

5.1.2 Mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak 

daerah berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan 

pemungutan pajak yang telah diatur dalam perda tentang pajak 

daerah nomor 10 tahun 2004 yang diterbitkan oleh Bupati 

Banjarnegara. 

5.1.3 Kendala–kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara dalam pemungutan pajak daerah adalah:  

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat 
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b. Tingkat Profesional Petugas Pemungut 

c. Lemahnyan Penegakan Hukum. 

5.1.4 Upaya atau langkah – langkah yang dilakukan agar pemungutan 

pajak yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dan 

pengawasannnya berjalan dengan baik adalah dengan sosialisasi, 

karena dengan sosialisasi merupakan cara yang dilakukan Dipenda 

untuk memasyarakatkan pemberlakuan pajak daerah. Karena 

suksesnya pendapatan daerah salah satunya ditentukan oleh 

keberhasilan dalam proses sosialisasi. 

 

5.2 Saran-saran 

5.2.1 Agar mekanisme pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan 

pajak berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik perlu 

ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan 

pemungutan pajak yang disiplin dan baik, Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

5.2.2 Perlu dipertahankannya dan ditingkatkannya mekanisme atau cara 

kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi 

untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak yang 

telah diatur dalam perda tentang pajak daerah nomor 10 tahun 

2004 yang diterbitkan oleh Bupati Banjarnegara. 
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5.2.3 Untuk menghadapi kendala dalam pemungutan dan pengawasan 

pemungutan pajak, selain dengan diadakannya sosialisasi 

sebaiknya diadakan : 

a. Penyuluhan rutin terhadap wajib pajak, sehingga masyarakat 

tahu tentang arti pentingnya pembayaran pajak. 

b. Pemberian pengarahan terhadap petugas pemungutan pajak 

dan pengawasan pajak 

c. Di berlakukannya hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. 

5.2.4 Sebaiknya upaya dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak 

daerah di Kabupaten Banjarnegara perlu ditambah dengan 

penilaian dan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari 

pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh petugas pemungut 

pajak dan petugas pengawasan pemungutan pajak. 
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