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BAB I 

OVERVIEW PENGANTAR PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-

Undang (UU) No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan 

diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal 

dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus 

menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.  

Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam 

unsur dalam pajak yaitu: 

a) Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi 

b) Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa 

c) Berdasarkan undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang 

mendukung 

d) Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan 

dari retribusi dan atau pungutan lain 

e) Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. 

f) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

baik pembangunan maupun pengeluaran rutin. 

 Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak 

merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas 

gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan 

daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa konstribusi pajak dalam Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Angaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ketahun.  

 Bagi wajib pajak berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat 

dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga 

dengan wajib pajak orang pribadi, pajak akan mengurangi tingkat kesejahteraan, 

karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat.  

 Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin 

besarnya pajak, maka kemampuan Negara baik pemerintah pusat maupun 

daerah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat 

(pemerintah) ke sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut 

akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor privat.  

 Oleh karena pajak dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka 

penetapan pajak yang akan dipungut harus mendapat persetujuan dari rakyat 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat maupun Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) melaui regulasi yang dibuat seperti yang dinyatakan 

pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 

segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 

 Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat diantaranya: 

a) Fungsi Anggaran (Budgeter). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan 

dalam angka penyelenggaraan negara yang tertuang dalam APBN dan 

APBD, baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin. 

b) Fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi ini menitikberatkan pada 

pengeluaran dan diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang 

ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. 

c) Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi). Fungsi ini menekankan 

pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Secara ekonomi 

pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi 

menjadi rendah maupun tinggi. 

d) Fungsi Stabilitas. Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan 

suatu negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dilakukan dengan 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  3 
 

pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus 

daerah. 

 

1.1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
sesuai KUPD (PP No.55 Tahun 2016) 

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 

besarnya pajak dan atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak dan 

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yang biasa digunakan di 

Indonesia, yaitu self assessment system, official assessment system, dan 

withholding system.  

a) Self Assessment System 

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak, dimana 

penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak. 

Pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 

 Self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan 

kepada wajib pajak. Konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut, fiskus 

harus meningkatkan pengawasan. Karena, dalam pelaksanaan sistem 

pemungutan ini ada potensi wajib pajak untuk mengusahakan menyetorkan pajak 

sekecil mungkin. Sebagai fiskus, Pemerintah Daerah dalam sistem pemungutan 

Self Assessment System ini berperan sebagai pengawas dari aktivitas 

perpajakan para wajib pajak.  

 Di samping memiliki kewenangan dalam penentuan atas besaran pajak 

terutang oleh wajib pajak, wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan 

menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga 

melaporkan pajak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kecuali apabila wajib pajak telat melapor, 
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telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak 

bayarkan namun tidak dibayarkan. 

 

b) Official Assessment System 

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana 

kewewenangan dalam penentuan besaran pajak terutang berada pada 

fiskus. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan 

pajak terutang timbul setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah 

melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan, dapat berupa karcis dan nota perhitungan. 

Dalam sistem ini, fiskus sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung 

dan memungut pajak. Penerapan official assessment system ini pun ditujukan 

kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk 

diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini 

akan berhasil apabila fiskus secara kualitas, kuantitas dan integritas telah 

memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan. 

Kepala Daerah merupakan pihak yang mengeluarkan SKPD, yang berisi 

besaran pajak terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung 

pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

Terutang yang diterbitkan. Dengan demikian, wajib pajak bersifat pasif dalam 

perhitungan pajak; pajak terutang timbul setelah fiskus menghitung pajak yang 

terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Terutang. Di samping itu, 

pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang 

wajib dibayarkan oleh wajib pajak. 

 

c) Withholding System 

Pemungutan dengan Withholding System, dilakukan melalui pihak ketiga 

yang diberikan wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus 

dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga 

bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga 

dengan jenis pajak potong pungut, seperti pemotongan PPh Pasal 21 pada pajak 

pusat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016) tidak 

ada pengaturan tentang withholding system ini. Dengan demikian, pemungutan 

pajak daerah hanya menggunakan self assessment system dan official 
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assessment system sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016). 

Dari 5 jenis pajak provisi, 3 diantaranya dipungut berdasarkan official 

assessment system sedangkan 2 jenis lainnya dipungut berdasarkan 

self assessment system. Tiga jenis pajak provisi tersebut terdiri atas pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air 

permukaan. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok 

dipungut pemerintah provinsi berdasarkan penghitungan wajib pajak sendiri. 

Pengklasifikasian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Klasifikasi Sistem Pemungutan Pajak Provinsi  

No 
Sistem Pemungutam 

Self Assessment System official assessment system 

1 Pajak kendaraan bermotor 
Pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor 

2 
Bea balik nama kendaraan 

bermotor 
Pajak rokok 

3 Pajak air permukaan   

 

Demikian juga untuk pajak daerah kabupetan/kota. Dari 11 Jenis pajak 

daerah kabupetan/kota, tiga diantaranya dipungut berdasarkan official 

assessment system. Tiga jenis pajak daerah kabupetan/kota tersebut terdiri atas 

pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan 

pedesaan (PBB-P2). Sementara itu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, 

pajak sarang burung walet, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dibayarkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan wajib pajak. 

Pengklasifikasian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Klasifikasi Sistem Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota 

No 
Sistem Pemungutam 

Self Assessment System official assessment system 

1 Pajak reklame; Pajak hotel 

2 Pajak air tanah Pajak restoran 

3 PBB-P2 Pajak hiburan 

    Pajak penerangan jalan; 

    Pajak mineral bukan logam dan batuan 

    Pajak parkir 

    Pajak sarang burung walet 

    BPHTB. 

 

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, 

seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan 

pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, 

pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Namun, dimungkinkan 

adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan 

pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat 

kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. 

Dalam PP No. 55 Tahun 2016 dijelaskan bahwa balam jangka waktu lima 

tahun setelah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam tiga situasi sebagai 

berikut. 

a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. 

b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka 

waktu tertentu dan setelah ditegur secar atertulis tidak disampaikan pada 

waktunya. 

c) Saat kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi wajib pajak sehingga pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan. 

Penetapan secara jabatan diartikan sebagai penetapan besarnya pajak 

terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 
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Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB tersebut 

nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan 

ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cata Pemungutan Pajak Daerah. 

Besaran bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan dan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak 

sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. Sedangkan, penalti yang diberikan pada 

wajib pajak jika tidak mengisi SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara 

jabatan ialah dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan diberikan sebesar 

25% dari pokok pajak dan ditambah juga sanksi bunga sebesar 2% per bulan 

maksimal hingga 24 bulan.   

Pemerintah Daerah akan mengeluarkan ketetapan pajak daerah kurang 

bayar tambahan (SKDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

Jumlah kekurangan pajak ini dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

Namun, kenaikan tidak akan dikenakan jika wajib pajak melaporkan 

sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Selanjutnya, apabila jumlah 

pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak maka pemerintah daerah dapat menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). 

Lebih lanjut, UU No 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

menjelaskan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SPTPD, SKPDKP, dan SKPDKBT serta tata cara pengisian dan penyampaian 

dokumen tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. 

Dalam aspek penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini, 

pembahasan tata cara pemungutan meliputi Pendaftaran Wajib Pajak, 

Penetapan Pajak, Pembayaran Pajak Terutang, Pelaporan Pajak, dan Ketetapan 

Pajak. Sedangkan pembahan Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak dibahas 

pada Modul tersendiri. 

 

 

Pendaftaran Wajib Pajak 
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Wajib Pajak provinsi untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala 

Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP). 

Seandainya wajib pajak ini tidak mendaftarkan diri, maka Kepala Daerah secara 

jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berdasarkan 

data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah. 

Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan 

penghitungan oleh wajib pajak diharuskan mendaftarkan diri kepada Kepala 

Daerah untuk mendapatkan NPWPD.  

Namun ketentuan pendaftaran wajib pajak ini dikecualikan bagi wajib 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah; dan Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.  

 

Penetapan Pajak 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang 

atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

berdasarkan surat pendaftaran obyek pajak dengan menggunakan SKPD. 

Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan 

pendaftaran. Kepala Daerah menetapkan pajak terutang atas PBB-P2 

berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT. 

Disamping itu, Kepala Daerah juga dapat menerbitkan SKPD dalam 

kondisi berikut: 

1) SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur 

secara tertulis oleh Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/ atau  

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 

berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. 

 

Besarnya Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan 

dasar pengenaan pajak. seperti nilai jual kendaraan bermotor untuk pajak 
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kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, nilai perolehan air, 

nilai sewa reklame, untuk pajak reklame, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

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

untuk PBB-P2 dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar 

pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.  

Besarnya pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri 

berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, seperti nilai jual bahan bakar 

kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, cukai rokok 

yang ditetapkan oleh Pemerintah, jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel, jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima restoran, jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan, nilai jual tenaga listrik, nilai jual hasil pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, nilai jual sarang burung wallet, dan 

nilai perolehan objek pajak untuk BPHTB. Khusus untuk BPHTB dihitung dengan 

cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi 

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. 

 

Pembayaran Pajak Terutang 

Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 

menggunakan SSPD. Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran 

atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan 6 (enam) bulan sejak 

diterimanya SPPT.  

Sedangkan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak 

yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

 

Pelaporan Pajak 

Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan 

penghitungan oleh wajib pajak mengisi SPTPD. SPI'PD paling sedikit memuat 

omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak. 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  10 
 

Wajib pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis pajak yang dibayar sendiri 

berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. SSPD untuk BPHTB dipersamakan 

sebagai SPTPD. Selanjutnya Kepala Daerah melakukan penelitian atas SPTPD 

dan SSPD yang disampaikan oleh wajib pajak 

 

Ketetapan Pajak 

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala 

Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) untuk jenis pajak 

yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. SKPDKB 

diterbitkan apabila (a) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 

Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; (b) SPTPD tidak disampaikan 

kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara 

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 

Teguran; atau (c). kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.  

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB tersebut 

nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan 

ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU PDRD. Besaran bunga yang dikenakan ialah 2% 

per bulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung 

sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. 

Di samping itu, denda yang diberikan pada wajib pajak jika tidak mengisi 

SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara jabatan ialah dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan diberikan sebesar 25% dari pokok pajak dan 

ditambah juga sanksi bunga sebesar 2% per bulan maksimal hingga 24 bulan.   

Dalam penjelasan Pasal 97 ayat (1) UU No 28 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, penetapan secara jabatan diartikan sebagai penetapan 

besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang 

ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

Pemerintah daerah akan mengeluarkan ketetapan pajak daerah kurang 

bayar tambahan (SKDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 
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Jumlah kekurangan pajak ini dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

Namun, kenaikan tidak akan dikenakan jika wajib pajak melaporkan 

sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Selanjutnya, apabila jumlah 

pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak maka pemerintah daerah dapat menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). 

Lebih lanjut, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU No 28 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan tata cara penerbitan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKP, dan SKPDKBT serta tata 

cara pengisian dan penyampaian dokumen tersebut diatur lebih lanjut dengan 

peraturan kepala daerah. 

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. 

Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah dilampaui dan Kepala Daerah 

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 

Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak. 

 

1.2. Pendekatan Mikro dan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak 
Daerah 

Untuk menggali Potensi Pajak, Menteri Keuangan Republik Indonesia; Sri 

Mulyani berencana untuk mengawinkan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

dan NPWP. Pada kesempatan lain Sri Mulyani menyatakan bahwa “Potensi 

Pajak Global Hilang Rp3.360 Triliun setiap tahun. Timbul pertanyaan Apakah 

Potensi Pajak masuk dalam Anggaran Pemerintah? dan Apakah Potensi Pajak 

sama dengan Taget Pajak? 
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1.2.1. Potensi Vs Target 

Isu yang menarik dalam pembicaran tentang pehitungan potensi pajak 

daerah adalah adanya penggunaan istilah dan pemahaman yang berbeda antara 

potensi dan target. Pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa “potensi 

penerimaan pajak global yang hilang akibat tergerusnya basis pajak atau base 

erosion and profit shifting (BEPS) mencapai Rp 3.360 triliun setiap tahun”. 

Secara tidak langsung Sri Mulyani menyatakan bahwa masih ada potensi yang 

belum berhasil dipungut, dan potensi tersebut belum masuk dalam anggaran 

pemerintah. Dengan demikian, target pendapatan merupakan bagian dari potensi 

pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut. 

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dijelaskan bahwa potensi adalah sesuatu 

yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. 

Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu 

karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya 

potensi pendapatan yang ada.  

Potensi pendapatan tidak sama dengan target pendapatan yang tertuang 

dalam anggaran. Anggaran pendapatan negara atau daerah merupakan target 

yang ingin dicapai dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan target pendapatan 

merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut sesuai dengan 

kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.  

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi diartikan 

sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; 

kekuatan; kesanggupan; daya. Sedangkan target merupakan sasaran (batas 

ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dari kedua 

pengertian di atas, jelas menunjukan adanya perbedaan antara potensi dengan 

target. Target lebih ditekankan sebagai batasan (sasaran) yang hendak dicapai, 

dan potensi sama sekali tidak mengkaitkan dengan sesuatu yang hendak dicapai 

melainkan sesuai yang mungkin dikembangkan. 

Dalam ilmu akuntansi terdapat perbedaan konsep kapasitas teoritis 

dengan kapasitas praktis yang digunakan dalam penetapan biaya standar. 

Kapasitas teoritis diartikan sebagai kapasitas mesin yang dihasilkan tampa 

ganguan atau hambatan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal 

mesin. Berarti kondisi ideal mesin, tampa ada ganguan dan hambatan, yang 

dapat dicapai secara teoritis saja. Dalam prakteknya hal ini sangat sulit 
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dihasilkan. Sedangkan kapasitas praktis diartikan sebagai kapasitas mesin yang 

dapat dihasilkan dengan mempertimbangkan ganguan atau hambatan baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal mesin. Akuntan akan menggunakan 

kapasitas praktis sebagai dasar dalam penyusunan standar biaya, karena lebih 

mengambarkan sesuatu yang mungkin dan diharapkan dapat dicapai. 

Sejalan dengan perbedaan kapasitas teoritis dengan praktis 

sebagaimana dijelaskan di atas, istilah Potensi dengan Target seharusnya juga 

dibedakan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. 

Potensi merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu tampa ganguan, 

baik internal maupun eksternal. Sedangkan target pajak daerah merupakan 

kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan mempertimbangkan 

ganguan/hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. 

Dengan demikian, potensi pajak merupakan kemampuan pemungutan 

pajak dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak 

terdapat ganguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sedangkan 

target pajak merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan 

mempertimbangkan gangguan/hambatan internal dan eksternal. 

Gangguan/hambatan internal mengambarkan kemampuan organisasi dalam 

pemungutan pajak, dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan 

prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ganguan/hambatan 

eksternal mengambarkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  

 

1.2.2. Pendekatan Perhitungan Potensi Pajak Daerah 

Perhitungan potensi pajak daerah data menggunakan 2 jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data sekunder mengambarkan realisasi dari 

target yang ditetapkan sebelumnya. Target sebagaimana konsep yang dijelaskan 

di atas seringkali tidak mengambarkan potensi yang mengambarkan kondisi ideal 

jumlah pajak daerah yang dapat dipungut. Sedangkan data primer dapat 

mengambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang bisa dipungut karena 

dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung. Dengan demikian, 

perhitungan potensi pajak daerah dari kedua jenis data tersebut akan 

memberikan gambaran yang berbeda. Hasil proyeksi jumlah pajak daerah 

melalui teknik analisis statistik tertentu dan dengan menggunakan data sekunder 

lebih tepat dikatakan proyeksi target bukan proyeksi potensi. Sedangkan hasil 
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proyeksi berdasarkan data primer dan dengan teknik statistic tertentu untuk 

estimasi lebih tepat dikatakan sebagai proyeksi potensi. 

Terdapat 2 pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu 

pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-

tahun sebelumnya, baik data time series atau perkembangan beberapa tahun 

realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengkaitkannya dengan 

faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Data 

sekunder ini mengambarkan capaian kinerja penerimaan pajak daerah pada 

masa lalu, yang belum tentu sesuai dengan potensi, seringkali hanya 

mengambarkan pencapaian target. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder 

ini untuk estimasi masa datang, lebih tepat disebut Proyeksi Target. 

Pendekatan makro memiliki beberapa keunggulan, terutama dapat 

dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Namun juga memiliki 

kelemahan, terutama akurasi data sekunder yang menggambarkan potensi riil. 

Data sekunder seringkali tidak mengambarkan kondisi potensi riil, melainkan 

kondisi yang dapat dicapat dengan keterbatasan internal dan eksternal 

pemungutan. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan 

hasil survey lapangan sehingga mengambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. 

Idealnya observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus, namun hal ini 

membutuhan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan sampling, yang jumlah sampelnya dapat 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia 

pemerintah daerah.  

 

Tipologi Klassen  

Salah satu Teknik analisis pendekatan makro yang dapat dilakukan dalam 

penentuan potensi pajak daerah adalah Analisis Tipologi Kassen. Analisis 

Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat 

laju pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total peneriman 

retribusi suatu daerah. Teknik pengelompokan ini dapat memetakan potensi 

daerah secara sektoral kedalam empat kategori, yaitu: 
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a. Penerimaan Prima 

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima jika rasio tambahan 

(pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu. dan rasio proporsi atau 

sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar 

atau sama dengan satu. 

b. Penerimaan Potensial 

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasio tambahan 

(pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau 

sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar 

atau sama dengan satu. 

c. Berkembang 

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan 

(pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau 

sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau 

sama dengan satu. 

d. Terbelakang. 

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan 

(pertumbuhan) dan sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak 

daerah lebih kecil atau sama dengan satu. 

 

  Rumusan matriks klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah adalah: 

 

Tabel 3. Klasifikasi Tipologi Klassen PajakDaerah/Retribusi Daerah 

 

 Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata) 

Rasio 

Pertumbuhan 

 Xi  

> 1 

 Xi  

< 1  Rata-rata 

X 
 

 Rata-rata 

X 
 

 rPXi 

 > 1 Prima Berkembang 
rPXtotal 

 rPXi  
< 1 Potensial Terbelakang 

rPXtotal  
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rPXi  = Laju Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah/Retribusi           

                 Daerah 

rPXtotal = Laju Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah/ 

                 Retribusi Daerah 

Xi  = Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah/Retribusi Daerah 

 

Artinya: 

▪ Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya 

prima atau sangat potensial. 

▪ Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya 

potensial. 

▪ Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya 

berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan. 

▪ Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya 

terbelakang atau kurang potensial. 

 

 Contoh klasifikasi Tipologi Klassen pada Kota P pada tahun 2017 untuk 

Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4 Klasifikasi Tipologi Klassen Retribusi Daerah Kota/Kabupaten 

No Jenis Retribusi 
Proporsi 
(%) 

Pertumbuhan 
(%) 

Klasifikasi P 

 Retribusi Jasa Umum  

1 
Ret. Pelayanan 
Kesehatan 

4,93 3,24 Prima 

2 
Ret. Pelayanan 
Persampahan 

1,92 0,68 Potensial 

3 
Ret. Pelayanan 
Pemakaman dan 
pengabuan Mayat 

0,41 0,73 Terbelakang 

4 
Ret. Parkir Tepi Jalan 
Umum 

0,79 0,45 Terbelakang 

5 Ret. Pelayanan Pasar 1,23 0,03 Potensial 

6 
Ret. Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

1 -0,15 Potensial 

7 
Ret. Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran 

0,08 2,9 Berkembang 

8 
Ret. Penyediaan Dan/ 
atau Penyedotan Kakus 

0,15 0,48 Terbelakang 
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Retribusi Jasa Usaha  

1 
Ret. Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

0,4 3,49 Berkembang 

2 Ret. Terminal 0,43 -0,67 Terbelakang 

3 
Ret. Pelayanan 
Kepelabuhan 

0,07 0,84 Terbelakang 

4 
Ret. Tempat Rekreasi 
dan Olahraga 

0,65 2,26 Berkembang 

5 
Ret. Penjualan Produksi 
Usaha Daerah 

0,02 0,95 Terbelakang 

Retribusi Perizinan Tertentu  

1 
Ret. Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) 

5,36 0,55 Potensial 

2 
Ret. Izin Tempat 
Penjualan Minuman 
Beralkohol 

0,01 1,67 Berkembang 

3 Ret. Izin Trayek 0,11 -2,04 Terbelakang 

4 
Ret. Izin Usaha 
Perikanan 

0,03 0,39 Terbelakang 

 

 
1.3. Pendekatan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah 

Perhitungan potensi pendapatan dari suatu pajak pada dasarnya adalah 

merupakan estimasi (proyeksi), karena tidak ada potensi yang pasti. Sementara 

itu, estimasi (proyeksi) pada dasarnya adalah seni dan ilmu untuk 

memprakirakan masa depan. Estimasi adalah tahap awal, dan hasilnya 

merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan.  

Untuk melakukan estimasi secara umum dapat digunakan metode 

kualitatif ataupun kuantitatif. Estimasi dengan metode kualitatif didasarkan 

kepada data kualitatif dan mesti dilakukan oleh ahli/pakar dalam bidangnya dan 

berpengalaman. Sedangkan estimasi dengan metode kuantitatif dapat 

dikelompokkan kepada 2 model, yaitu: 

a) Metode Kausalitas (Cause Effect Methods atau metode sebab akibat) 

dengan alat utamanya korelasi dan regresi. 

b) Metode Runtut Waktu (Time Series Analysis), metode ini mencoba 

mengamati suatu variabel dikaitkan dengan unsur waktu. Alat utama 

Trend dan indeks musim. 

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dimaksudkan untuk jenis 

penggunaan yang berbeda. Pendekatan kausalitas (ekspalanatoris) 

mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat di antara input dengan output 

dari suatu system. Meskipun demikian metode kuantitatif baru dapat digunakan 
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jika tersedia informasi tentang masa lalu dan informasi tersebut harus dapat 

dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. 

Estimasi didasarkan kepada asumsi bahwa beberapa aspek pola masa 

lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Diantara pola-pola masa lalu 

tersebut adalah: 

✓ Pola horisontal (H) terjadi bilamana data berfluktuasi disekitar nilai rata-

rata yg konstan. Suatu produk yg penjualannya tidak meningkat atau 

menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Pola khas dari data 

horizontal atau stasioner seperti ini dapat dilihat dalam Gambar 1.1. 

✓ Pola musiman (S) terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor 

musiman (misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada 

minggu tertentu). Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, 

dan bahan bakar pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. 

Untuk pola musiman kuartalan dapat dilihat Gambar 1.2. 

✓ Pola siklis (C) terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi 

ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. 

Contoh: Penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama 

lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

✓ Pola trend (T) terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler 

jangka panjang dalam data. Contoh: Penjualan banyak perusahaan, GNP 

dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Jenis pola ini dapat 

dilihat pada Gambar 1.4 
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Dalam statistik, metode estimasi yang terkenal adalah observasi ke 

depan dari suatu rangkaian waktu (time series). Jenis lain dari metode 

penaksiran adalah ekstrapolasi yang merupakan suatu perluasan dari trend saat 

ini ke masa depan. Cara ini memungkinkan untuk menghasilkan penaksiran yang 

valid. Prakiraan harus mempertimbangkan ketidakpastian di masa depan dan 

pembahasan bagaimana kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa depan 

dapat mempengaruhi suatu rangkaian waktu. Dalam prakteknya, suatu prakiraan 

mungkin menjelaskan deskripsi trend, pendapat ahli, dan pertimbangan 

manejerial. Proses subjektif ini mungkin menghasilkan suatu rangkaian nilai, 

ketimbang nilai tunggal, sebagai suatu prakiraan. Prakiraan berdasarkan 

ekstrapolasi dibatasi pada jangka waktu tidak lebih dari tiga sampai lima tahun 

dari sebagian besar rangkaian waktu.  

Prakiraan statistik berkonsentrasi pada pemanfaatan masa lalu untuk 

memprediksi masa depan dengan mengidentifikasi trend, pola dan penggerak 

bisnis dalam suau data untuk mengembangkan prakiraan. Prakiraan ini disebut 
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sebagai prakiraan statistik karena menggunakan rumus matematika untuk 

mengidentifikasi pola dan trend, sedangkan Pembahasan hasil untuk kejelasan 

dan kepercayaan dilakukan secara matematika. Berikut ini adalah contoh-contoh 

dari berbagai macam metode Prakiraan statistik: 

✓ Analisis Regresi Berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih 

variabel independen. Metode ini digunakan secara luas untuk prakiraan 

jangka menengah. Metode ini juga digunakan untuk menguji faktor mana 

perlu dimasukkan dan mana yang perlu dikeluarkan. Metode ini juga 

digunakan untuk mengembangkan model alternatif untuk faktor-faktor yang 

berbeda. Metode ini diterapkan untuk hubungan non linear antara variabel 

dan seringkali digunakan ketika waktu adalah variabel independen. Salah 

satu metode yang paling effektif sebagai bagian dari regresi adalah Analisis 

Trend yang menggunakan analisis regresi linear dan non linear dengan 

waktu sebagai variabel penjelas.  

✓ Analisis Dekomposisi digunakan untuk mengidentifikasi beberapa pola 

yang muncul secara simultan dalam suatu rangkaian pemakaian waktu 

setiap periode. Bentuk ini juga digunakan untuk menghilangkan musiman 

dalam suatu rangkaian waktu. 

✓ Rata-Rata Bergerak (Moving Average). Ada berbagai macam analisis rata-

rata bergerak. Yang pertama adalah Rata-Rata Bergerak Sederhana yang 

menghitung nilai-nilai masa depan berdasarkan rata-rata nilai di masa lalu. 

Cara ini mudah di-update. Yang kedua adalah Rata-Rata Bergerak Terbobot 

yang sangat ampuh dan ekonomis. Rata-rata bergerak ini secara luas 

digunakan ketika prakiraan berulang membutuhkan dan menggunakan 

metode seperti jumlah digit dan metode trend penyesuaian. Yang terakhir 

adalah penyaringan adaptif, suatu jenis rata-rata bergerak yang termasuk 

metode pembelajaran dari error masa lalu. Rata-rata bergerak ini dapat 

merespon perubahan-perubahan penting trend yang relatif, musiman, dan 

faktor random;  

✓ Rata-rata Eksponensial (Exponential Smoothing). Metode ini merupakan 

rata-rata bergerak dari rangkaian waktu yang efisien untuk digunakan pada 

pola musiman. Metode ini cukup mudah untuk menyesuaikan kesalahan 

masa lalu dan mudah untuk mempersiapkan prediksi berikutnya. Metode ini 

ideal untuk situasi dimana banyak perhitungan yang harus dipersiapkan. 

Beberapa bentuk berbeda digunakan tergantung pada keberadaan trend 
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atau variasi siklus. Rata-rata bergerak dan rata-rata eksponen merupakan 

dua teknik rata utama (smoothing techniques). Rata-rata bergerak 

merupakan nilai rata-rata dari suatu rangkaian waktu yang dihasilkan dari 

rata-rata nilai rangkaian dibagi interval waktu. Rata-rata eksponen 

merupakan suatu pendekatan yang populer untuk perhitungan jangka 

pendek. Rata-rata eksponen menetapkan nilai rata-rata dari suatu rangkaian 

waktu dengan menghitung suatu rata-rata bobot semua nilai rangkaian 

terbaru dan sebelumnya secara eksponen. Sistim bobot digunakan untuk 

menentukan tingkat kepentingan yang diinginkan dari nilai terbaru dan 

sebelumnya. Nilai terbaru biasanya ditetapkan berbobot lebih besar 

daripada nilai sebelumnya.  

Di samping metode-metode yang dijelaskan di atas, dalam praktek juga 

sering digunakan analisis tingkat pertumbuhan rata-rata perperiode tertentu baik 

tahunan, bulanan, atau mingguan. Metode ini mengasumsikan bahwa 

perkembangan data urut waktu tertentu mempunyai pola pertumbuhan yang 

sama/rata setiap periode. Oleh sebab itu, apabila data urut waktu menunjukkan 

trend yang tidak/kurang berfluktuasi dari waktu ke waktu maka dapat digunakan 

analisis tingkat pertumbuhan rata-rata per periode. 

Setiap metode statistik memiliki kelebihan dan kelemahan dalam 

memprediksikan masa depan. Metode yang paling sering digunakan untuk 

perkiraan yaitu analisis trend. Tetapi analisis trend sederhana bisa diperbaiki 

dengan metode rata-rata (smoothing method). Metode ini mencoba untuk 

menghilangkan efek tidak umum atau variasi acak dari nilai pada satu rangkaian 

waktu. Proses perataan dari variasi non regular memberikan indikasi yang lebih 

jelas dari pergerakan dasar dalam suatu rangkaian. Semua model perhitungan 

prakiraan memilki struktur kesalahan implisit dan eksplisit, dimana kesalahan 

didefinisikan sebagai perbedaan antara prediksi model dan nilai sebenarnya. 

Penerapan metode proyeksi tertentu untuk prakiraan ke depan pajak 

daerah membutuhkan analisis awal, khususnya deskripsi trend. Kemudian 

metode ini harus disesuaikan dengan peraturan dan juga penilaian ahli. Oleh 

karena itu, setiap penaksiran haruslah merupakan suatu kombinasi antara 

pendekatan berdasarkan peraturan, analisis, dan metode perhitungan statistik 

yang relevan. Sebagai contoh prakiraan ke depan untuk pajak daerah, perlu 

dimulai dengan suatu asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan 

jumlah kendaraan bermotor, dan lain-lain. 
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Menghitung Rata-rata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average) 

Metode simple moving average (SMA) adalah metode peramalan rata-rata 

bergerak yang paling dasar. Formula SMA adalah menghitung rata-rata dari data 

x peride terakhir. Lihat contoh SMA berikut. Jumlah data lima periode terakhir 

adalah: 

28.93+28.48+28.44+28.91+28.48 = 143.24 

Untuk menghitung SMA, kita bagi jumlah dari ke lima data dengan jumlah 

periodenya (lima) 

5-periode SMA = 143.24/5 = 28.65. Angka ini menjadi angka proyeksi untuk 

periode mendatang 

Metode ini dapat digunakan bila datanya: 

- tidak memiliki trend 

- tidak dipengaruhi faktor musim  

- digunakan untuk Proyeksi dengan perioda waktu spesifik. 

 

Menghitung Perataan Eksponensial Tunggal (Single Exponential 

Smoothing/SES) 

Skema perataan ini mulai dengan menetapkan S2 menjadi y1, dimana Si 

symbol untuk observasi perataan atau disebut Rata-rata Bergerak Eksponensial 

Tertimbang (EWMA: Exponential Weighted Moving Average), dan y merupakan 

symbol untuk observasi ril. Indeks menunjukkan periode waktu, 1, 2, …, n. Untuk 

periode ke tiga, S3 = y2 + (1- ) S2; dan seterusnya. Tidak ada S1; karena 

rangkaian rerata mulai dengan versi perataan dari observasi ke dua. Untuk setiap 

periode t, nilai perataan St ditentukan dengan formula: 

 

Persamaan ini adalah persamaan dasar dari metode perataan 

eksponensial dan konstanta atau parameter  disebut konstanta perataan 

(smoothing constant).  Ada alternatif pendekatan perataan eksponensial yang 

mengganti yt-1 di dalam persamaan dasar dengan with yt, sebagai observasi saat 

ini. 

Menentukan EWMA yang pertama adalah pendekatan yang sangat 

populer untuk menghasilkan sebuah rangkaian waktu perataan. Jika Rata-rata 
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Bergerak Sederhana (Single Moving Averages) observasi masa lalu diberi bobot 

yang sama, Perataan Eksponensial ditandai dengan penurunan bobot untuk 

observasi yang semakin lama. Dengan kata lain, observasi terbaru diberi bobot 

yang relatif besar dibandingkan dengan observasi yang lebih tua. Dalam kasus 

rata-rata bergerak. Bobot untuk semua observasi yang digunakan adalah sama 

dengan 1/N. Bagaimanapun juga dalam perataan eksponensial, ada satu atau 

lebih parameter perataan yang harus ditentukan (diestimasi) dan pilihan ini 

menentukan bobot bagi observasi. 

 

Menghitung Trend Linier 

Model ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk garis 

lurus. 

Rumus untuk metoda linier: 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana:  

d’t = Proyeksi untuk saat t 

a = konstanta (intercept) 

b = kemiringan garis  

t = time (independent variable) 

dt = demand pada saat t 

n = jumlah data 

 

Penggunaan Program Microsoft Excel dalam Penyusunan Estimasi 

Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pilihan untuk mengolah data, baik 

data keuangan ataupun data numerik atau angka lainnya. Microsoft Excel 

berperan penting, karena mempermudah perhitungan dan pengolahan data 

berbentuk lembaran tabel yang tersebar atau yang sering disebut spreadsheet, 

Microsoft Excel dapat melakukan pengolahan secara cepat dan akurat untuk 

menghasilkan informasi kuantitatif, seperti angka, tabel, ataupun grafik numerik. 
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Pada saat ini, Microsoft Excel diduga merupakan program pengolahan numerik 

yang paling banyak digunakan oleh banyak pihak. Sebagai aplikasi pengolahan 

data angka, fungsi utama dari aplikasi Microsoft Excel ialah membuat, mengedit, 

menganalisa dan meringkas data yang sifatnya numerik. Aplikasi ini juga 

berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Dari 

sekian banyak pengolahan numerik yang dapat dilakukan dengan memanfaat 

Microsoft Excel, salah satunya adalah untuk tujuan Perhitungan Potensi Pajak 

Daerah. 

Untuk melakukan analisis regresi dan statistika lainnya, maka terlebih dahulu 

fungsi data analysis harus dimunculkan terlebih dahulu pada Microsoft Excel 

dengan cara: 

1. Buka program Microsoft Excel, tekan “File” dan “More”, sehingga tampak 

perintah “Option” seperti gambar berikut: 

 

Gambar 1   Gambar 2 

 

  

 

 

 

2. Tekan perintah “Option” sehingga muncul “Excel Option”. Selanjutnya tekan 

“Add-ins” sehingga muncul perintah “Go…” pada bagian bawah, seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 3  Gambar 4 
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3. Tekan perintah “Go…” sehingga muncul perintah “Add-ins”. Selanjutnya, contreng 

Analysis ToolPak dan Analysis ToolPak-VBA” dan tekan “OK” sehingga muncul 

“Data Analysis” pada pada bagian kanan menu “Data” seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 5  Gambar 6 

 

 

 

 

4. Jika menu “Data Analysis” ditekan, maka akan muncul “Analysis Tools” yang 

berisikan teknik-teknik analisis statistik yang bisa digunakan. Dengan demikian, 

Microsoft Excel yang siap melakukan berbagai analisis statistik sesuai dengan 

kebutuhan. Tampilan “Analysis Tools” tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 7 

 

 

Contoh Proyeksi Berdasarkan Metode Kausalitas; Regresi 

Berdasarkan data riil dari Pemda S tentang Pajak Restoran, PDRB, dan 

Jumlah Penduduk berikut dapat dihitung persamaan regresi untuk memproyeksi 

Target Pajak Restoran pada masa datang. Data Pajak Restoran, PDRB, dan 

Jumlah Penduduk tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 5. Realisasi Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Penduduk 

Tahun 

Jumlah (Rp Juta) 
Jumlah Penduduk 

(org) Pajak 
Restoran 

PDRB 

2014 1.115 9.408.056 361.095 

2015 1.240 10.153.391 363.864 

2016 1.467 11.046.636 366.213 

2017 1.446 11.979.862 368.692 

2018 1.496 12.801.373 371.105 

 

Untuk menentukan persamaan regresi dengan mempertimbangkan PDRB 

sebagai penentu besar kecilnya Pajak Restoran dilakukan sebagai berikut: 

1. Buka Microsoft Excel, entrikan data-data Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah 

Penduduk. kemudian masuk ke menu “Data’ dan buka “Data Analysis”. 

Tampilan proses 1 ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1  Gambar 2 

 

 

 

 

2. Melakukan analisis regresi dengan menggunakan menu “regression” yang 

terdapat pada “Data Analysis”. Selanjutnya tekan menu “OK” sehingga 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

Gambar 3  Gambar 4 

 

 

 

 

3. Masukkan data; “Y” dan “X”. Data “Y” adalah jumlah Pajak Restoran dan “X” 

adalah jumlah PDRB, dengan cara meletakkan crusor pada kolom “Input Y 

range” kemudian pindahkan panah crusor ke sumber data, letakkan pada 

data awal tekan touch pad sebelah kiri dan tahan, tarik tanda + sampai data 

terakhir. Hal ini juga bisa dilakukan dengan menuliskan secara sumber data 

dari C4 sampai C8. Hal yang sama juga dilakukan untuk “Input X range”. 

Selanjutnya dengan menekan perintah “OK” maka hasilnya mengambarkan 

persamaan regresi dari proyeksi Pajak Restoran. Koefisien Intercept 

merupakan konstanta, dan X Variable 1 merupakan koefisien variabel X (b). 

Tampilan dapat dilihat pada Gambar berikut:  
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Gambar 5  Gambar 6 

 

 

 

 

Hasil perhitungan regresinya adalah Y = 116,95 + 0,000112 X 

Proyeksi Pajak Restoran untuk tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya dapat 

dilakukan dengan memasukkan proyeksi Variabel X (Nilai PDRB). 

 

4. Jika ingin melakukan Regresi Berganda; dimana Pajak Restoran ditentukan 

oleh PDRB dan Jumlah Penduduk, maka dapat dilakukan dengan 

menambahkan range variable X yang meliputi PDRB dan Jumlah Penduduk. 

Hasil perhitungan dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 7  Gambar 8 

 

 

 

 

Regresi berganda X1, X2 yang dilakukan tidak menunjukkan Hasil yang 

Bagus, karena intercept dan koefsien X1 adalah NEGATIF. Kemungkinan hal ini 

disebab jumlah data (n) yang digunakan terlalu sedikit; hanya 5 tahun. Oleh 

sebab itu, perlu penambahan jumlah data agar hasil perhitungan lebih Bagus 

(semua variable positif). 

 

 

 

Contoh Proyeksi Berdasarkan Metode Runtut Waktu; Trend dan Moving 

Average 
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Analisis Trend dan Moving Average telah dikembagkan oleh Microsoft 

Excel melalui Formula khusus sehingga tidak perlu menggunakan Data Analysis” 

seperti analisis regresi di atas. Analisis Trend dan Moving Average dapat 

dilakukan secara terpisah, atau mungkin hanya analisis Trend saja. Hal ini akan 

dipengaruhi oleh jenis analisis dan data yang tersedia. 

Salah satu contoh analisis Trend dan Moving Average yang dapat 

dilakukan adalah dalam menghitung Target Pajak Kendaraan Bermotor. Data riil 

dari Pemda S untuk 5 tahun adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Jumlah 
Unit Kendaraan, Harga Dasar Perhitungan PKB 

 

JENIS 
KENDARAAN 

Tahun Jumlah (Rp) Unit 
Harga Dasar 

PKB 
(Rp/Unit) 

S.W/MINIBUS 

2013 1.368.895.500 5.302 1.413.575 

2014 1.523.291.600 5.277 1.469.810 

2015 1.746.704.200 5.068 1.603.011 

2016 1.272.478.700 4.910 1.675.324 

2017 1.320.744.450 4.615 1.926.576 

 

Karena perkembangan jumlah unit kendaraan berfluktuasi dan cendrung 

turun, maka untuk memproyeksikan kedepan, digunakan metode Moving 

Average. Sedangkan untuk Harga Dasar perhitungan PKB digunakan metode 

Trend karena cendrung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

Langkah pertama, tentu sampai tahun berapa proyeksi akan dilakukan, 

misal hanya untuk tahun 2018. Selanjutnya Formula atau rumus Moving Average 

dengan data di atas dibuat pada baris berikutnya (baris ke 7) sebagai berikut 

=AVERAGE(D2:D6), D2 berarti data Unit PKB barasal dari Kolom D dan Baris 2 

sampai Baris 6. Tanda titik dua (:) dipengaruhi setting masing-masing komputer, 

kemungkinan setting lain adalah pakai koma (,).  

Rumus Trend juga dibuat pada baris berikutnya (baris ke 7) sebagai 

berikut =@TREND(E2:E6;B2:B6;B7), berarti data Harga Dasar PKB berasal dari 

Kolom E dan Baris 2 sampai Baris 6. Sedangkan perhitungan Trend urut waktu 

yang tergambar pada Kolom B dan Baris 2 sampai Baris 6. B7 bermakna Trend 

tersebut dibuat pada Baris ke 7. Tampilan rumus-rumus tersebut dapat dilihat 

pada Gambar berikut: 

Gambar 1  Gambar 2 
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Untuk mendapatkan jumlah nilai PKB pada tahun 2018 dilakukan dengan 

mengalikan jumlah unit dengan harga dasar PKB. Sedangkan untuk proyeksi 

tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan dengan mengcopikan semua rumus ke 

baris berikutnya sampai tahun akhir proyeksi yang dilakukan. Hal ini dilakukan 

dengan mem Blok B7 sampai E7 dan tanda tambah (+) pada bagian kanan E7 

ditarik ke bawah. Alternatif lain dapat dilakukan dengan membuat tahun proyeksi 

sampai akhir, kemudian mengcopikan rumus di C7 sampai E7 ke baris- Tampilan 

proses ini dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

Gambar 3  Gambar 4 

 

 

 

 

Hasil akhir dari proyeksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang 

dijelaskan di atas adalah sebagai berikut: 

Gambar 5 
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Contoh Proyeksi Berdasarkan Metode Runtut Waktu; Laju Pertumbuhan  

Laju pertumbuhan rata-rata seringkali digunakan untuk memprediksikan 

banyak hal dalam, baik data keuangan maupun erdata non keuangan. Namun 

praktek perhitungan laju pertumbuhan, terutama untuk data keuangan, seringkali 

dihitung berdasarkan pertumbuhan setiap tahun dari tahun sebelumnya, dan 

kemudian dirata-ratakan. Cara seperti ini seringkali menghasilkan laju 

pertumbuhan rata-rata pertahun yang salah. Sekalipun ada potensi untuk 

menghasilkan laju yang sama jika dihitung denga rumus Pt = Po * (1 + i)n, 

dimana: 

Pt = Hasil tahun akhir (ke t) 

Po = Hasil tahun awal (ke 0) 

I = Laju pertumbuhan 

n =  range waktu data – 1 

 

Contoh perhitungan Laju Pertumbuhan dan pembuktian hasil perhitungan dapat 

digambarkan dari data yang Realisasi Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah 

Pendudukan berikut: 

 

 

 

Tabel 7. Realisasi Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Penduduk 
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Tahun 

Jumlah (Rp Juta) 
Jumlah Penduduk 

(org) Pajak 
Restoran 

PDRB 

2014 1.115 9.408.056 361.095 

2015 1.240 10.153.391 363.864 

2016 1.467 11.046.636 366.213 

2017 1.446 11.979.862 368.692 

2018 1.496 12.801.373 371.105 

Jika perhitungan rumus di atas diubah untuk menghitung I = laju 

pertumbuhan, dan diaplikasikan dalam Microsoft Excel maka dilakukan dengan 

membagi data akhir dengan data awal kemudian dipangkatkan sebesar 1 per N – 

1 atau dalam bentuk formula dapat digambarkan sebagai berikut. Sedangkan 

ketepatan perhitungan laju pertumbuhan dapat dilakukan dengan mengalikan 

data awal dengan laju pertumbuhan, dan dilanjutkan pada tahun-tahun 

berikutnya. 

 

Gambar 1. Menghitung Laju 

Pertumbuhan Rata-Rata Per 

Tahun 

 Gambar 2 Membuktikan ketepatan 

Perhitungan Laju Pertumbuhan 

 

 

 

Dengan cara yang sama dengan pembuktian ketepatan perhitungan di 

atas, maka untuk memproyeksikannya dapat dilakukan dengan cara yang sama, 

atau diubah rumus tersebut dengan membuat “pangkat” setiap tahun proyeksi 

yang dibuat berdasarkan realisasi tahun terakhir. Karena menggunakan 

“pangkat” maka angka tahun dasarnya (pajak restoran, PDRB, jumlah penduduk) 

dalam Microsofl Excel dikunci dengan $ di depan dan belakang angka tahun 
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dasar. Tampilan dan hasil perhitungan proyeksi Pajak Daerah, PDRB, dan Laju 

Pertumbuhan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3, Proyeksi Target Penerimaan Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah 

Penduduk 

 

 

1.4. Pendekatan Mikro  

Secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan 

mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak 

daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari 

setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak 

tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/jasa objek 

pajak. Dengan demikian, potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

Y = 

 

 

Volume x Harga Brg/Jasa x Tarif Pajak 

 

Dimana: 

Y = Potensi Pajak Daerah 

k = Wajib Pajak ke 1 

n = Wajib Pajak ke n 

 

Karena pendekatan mikro ini dihitung untuk semua wajib pajak dan tidak 

satupun yang luput, maka hasil perhitungan ini mengambarkan kondisi riil potensi 
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sehingga dapat disebut sebagai Potensi Pajak Daerah. Permasalahannya, 

mampukah pemerintah daerah mengiventarisir seluruh wajib pajak dan 

menghitung volume barang dan atau jasa objek pajak tersebut?. Oleh sebab itu, 

Langkah pertama dalam penentuan Potensi Pajak Daerah adalah dengan 

menginventasir dan mendata seluruh wajab pajak dengan baik sehingga tidak 

satu pun yang luput dari perhitungan. 

Langkah kedua adalah menentukan volume objek pajak. Penetuan 

volume objek pajak PBB-P2 didasarkan data base yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Tetapi untuk jenis pajak daerah lainnya, volume objek pajak sering 

mengalami perubahan sehingga cendrung tidak dimiliki pemerintah daerah. Oleh 

sebab itu, volume objek pajak ini harus diidentifikasikan melalui observasi atau 

survey lapangan. 

Untuk jenis pajak daerah tertentu seperti pajak sarang burung walet, 

survey volume objek pajak dilakukan secara sensus karena jumlah wajib 

pajaknya terbatas. Tetapi, untuk jumlah wajib pajak yang banyak, dibutuhkan 

biaya dan sumberdaya yang besar jika dilakukan secara sensus. Oleh sebab itu, 

seringkali dalam praktek penyusunan Potensi Pajak Daerah dilakukan 

berdasarkan sampling berdasarkan data wajib pajak daerah yang tersedia.  

Tahap pertama dalam survey adalah menentukan populasi wajib pajak 

daerah. Informasi populasi wajib pajak ini digunakan untuk dasar penentuan 

jumlah sampel. Di samping itu, juga dibutuhkan untuk menentukan atau 

menghitung potensi pajak daerah dari seluruh wajib pajak. 

Tahap kedua, adalah menentukan realisasi penerimaan pajak dari 

masing-masing wajib pajak. Data penerimaan ini sangan dibutuhkan untuk 

menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayar kewajibannya. 

Tingkat kepatuhan ini dihitung dari perbandingan realisasi penerimaan dengan 

jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan hasil survey. Semakin besar rasio 

yang dihasilkan maka berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Tahap ketiga adalah penentuan jumlah sampel dan wajib pajak yang 

akan dijadikan sampel observasi. Penentuan jumlah sampel akan dipengaruhi 

jumlah populasi, homogentitas objek pajak, dan sumber daya manusia serta 

biaya pelaksanaan survey. Penentuan wajib pajak sampel yang aktivitasnya akan 

diobservasi untuk mendapatkan informasi volume aktivitas/objek pajak akan 

dibuat berdasarkan cluster-cluster kalau objeknya ada kelompok-kelompok. 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  35 
 

Dengan demikian dalam penelitian penentuan potensi pajak daerah seringkali 

penentuan sampel dilakukan secara stratified random sampling. 

Tahap keempat adalah penentuan jadwal observasi, baik hari observasi 

dan juga jam (waktu) dilakukan observasi. Kemungkinan hal ini terdapat 

perbedaan di antara jenis pajak daerah dan juga masing-masing daerah. 

Misalkan, jadwal hari pasar di suatu daerah hanya pada hari-hari tertentu 

sehingga jumlah pengunjung akan lebih ramai pada hari-hari pasar tersebut. 

Sebaliknua, di daerah lain setiap selalu ramai sehingga survey dapat dilakukan 

pada hari yang tidak terbatas. Intinya, dalam penentuan hari dan jam (waktu) 

pelaksanaan survey harus dilakukan dalam kondisi sepi, sedang, dan ramai, 

khususnya untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Contoh ringkasan perhitungan Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 
Tabel 8 Ringkasan Perhitungan Potensi Pajak Restoran 

No 
Kelompok 
Nama Restoran 

Rata-Rata 
Realisasi 
Pajak 
Restoran / 
Bln 

Tingkat 
Kepatuhan 
Rata-rata 
Tertimbang 
(%) 

Jml 
Restoran 

Jumlah (Rp) 

A CASH 
REGISTER 

23.604.738 84,59 22 613.877.927 

B BILL       380.287.733 

  1. Restoran 2.943.525 76,26 23 88.774.490 

  2.Rumah  Makan 1.595.551 75,50 53 112.010.194 

  3. Café 238.545 9,63 23 56.975.577 

  4. Bofet 650.373 25,61 43 109.208.969 

  5. Bekery 529.586 23,86 6 13.318.503 

C Skala Mikro 431.894       6,02 159 1.140.111.088 

  Jumlah Pajak Restoran/Bulan 2.134.276.748 

  Jumlah Pajak Restoran/Tahun 23.477.044.225 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat rata-rata realisasi penerimaan Pajak 

Restoran per bulan. Realiasi penerimaan pajak restoran dari kelompok nama 

Restoran “Cash Register” sebesar Rp23.604.738,-. Angka ini merupakan rata-

rata penerimaan pajak restoran dari 22 Restoran “Cash Register”. Demikian juga 

dengan kelompok-kelompok lainnya. 

Tingkat kepatuhan rata-rata tertimbang dihitung berdasarkan 

perbandingan realisasi penerimaan dengan jumlah pajak restoran yang 
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seharusnya dibayarkan wajib pajak berdasarkan hasil survey. Perhitungan 

ini dilakukan dengan menggunakan rata-rata tertimbang karena ada perbedaan 

yang signifigan atas jumlah pendapatan (penjualan) yang dihasilkan masing-

masing wajib pajak. 

Tingkat kepatuhan Restoran “Cash Register” adalah 84,59%. Pada 

tingkat kepatuhan sebesar itu dihasilkan penerimaan pajak restoran sebesar 

Rp23.604.738,-.. Artinya, jika tingkat kepatuhan 100%; semua membayarkan 

kewajiban dengan jumlah yang benar, maka penerimaan pajak restoran aan lebih 

besar lagi, yaitu sebesar Rp27.904.880,- Angka ini dihasilkan dari perkalian 

100%/84,59% dengan Rp23.604.738,-. Dengan demikian, untuk menghitung 

potensi pajak restoran “Cash Register” dilakukan melalui perkalian Rp27.904.880 

dengan jumlah restoran kelompok ini (22) sehingga dihasilkan Potensi 

Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp613.877.927 per bulan.  

Perhitungan seperti di atas akan dilakukan dengan cara yang sama untuk 

kelompok nama restoran lainnya. Untuk menghitung per tahun juga akan 

dipengaruhi lingkungan. Jika di suatu daerah mayoritas pendudukan beragama 

Islam, pemerintah daerahnya seringkali dibuat kebijakan bahwa pada bulan 

Ramadhan tidak diperbolehkan membuka Restoran pada siang hari. Oleh sebab 

itu, perhitungan Potensi Pajak Restoran bulanan hanya dikalikan 11 bulan untuk 

mendapatkan potensi tahunan, seperti terlihat pada tabel di atas. 

 

1.5. Prinsip dalam Penentuan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah tahun 2018 dijelaskan bahwa Potensi pendapatan di suatu daerah 

dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografis, 

ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. 

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang 

ada. Suatu daerah dikategorikan menjadi empat, yaitu:  

a) Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini 

yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk 

kesenimbungan fiscal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola 

yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus di eksploitasi seluruhnya 

sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi 

pendapatan tersebut.  
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b) Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah. 

Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintah di Negara-

negara berkembang dengan semangat nasionalisme ekonomi yaitu 

semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk 

kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.  

c) Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola 

tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan 

ekstensifikasi dan ekspansi.  

d) Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah. 

Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.  

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga 

pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Prinsip pokok dari 

suatu pajak yang baik, antara lain: 

a) Prinsip keadilan (Equity). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya 

keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak 

daerah; tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki 

kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap 

semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-

masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan 

kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang 

memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

b) Prinsip Kepastian (Certainty). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya 

kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di 

bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang 

mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar 

pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. 

Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu 

dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala 

sesuatunya diatur secara jelas.  

c) Prinsip Kemudahan (Convenience). Dalam prinsip ini ditekankan 

pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam 

memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan 

pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini 
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negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika 

masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah 

seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat 

untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak 

memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. 

d) Prinsip efisiensi (Efficiency). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya 

efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam 

melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah 

pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa 

pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang 

dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya 

yang sekecil-kecilnya.  

 Untuk mempertahankan prinsip umum di atas, maka dalam penentuan 

potensi pajak daerah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan 

antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos 

pemungutannya; 

b) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, 

kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun 

secara tajam; 

c) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay). 

Meskipun  dalam UU  No. 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tidak diperbolehkan penambahan jenis pajak daerah baru, 

pedoman  yang dapat  diterapkan  terkait  dengan  kronologi yuridis, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan potensi pajak daerah 

harus memperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus 

sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu 

merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah: 

✓ tanpa imbalan langsung yang seimbang; 

✓ dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan 
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✓ digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang 

lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan 

aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta 

pertahanan dan keamanan. 

d) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar 

dari biaya pemungutan. 

e) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang 

bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double 

tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang 

tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian 

atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah. 

f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak 

mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber 

daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor. 

g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek 

keadilan, antara lain: 

✓ objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi 

pemungutannya; 

✓ jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; 

✓ tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. 

h) Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan 

subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian 

besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif 

kurang mampu.  

i) Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap 

lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan 

peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak 

lingkungan. 
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Dengan memperhatikan prinsip tersebut, potensi  pajak yang ditetapkan 

sebagai target penerimaan akan lebih mendekati realisasi yang diharapkan. 

Di samping itu, pajak daerah secara teori harus memenuhi beberapa 

persyaratan, antara lain: 

a) Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah 

pusat. 

b) Sederhana dan tidak banyak jenisnya. 

c) Biaya administrasinya rendah. 

d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat. 

e) Kurang dipengaruhi oleh “business cycle” tapi dapat berkembang dengan 

meningkatnya kemakmuran. 

f) Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama  diterapkan 

secara nasional. 

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung 

pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan 

desentralisasi, yang juga berarti memberikan suatu local taxing power. Untuk 

itu pemerintah daerah dalam  melakukan pungutan pajak harus tetap 

menempatkan sesuai dengan fungsinya,  

Terdapatnya berbagai kendala dalam melaksanakan pemungutan 

pajak daerah, antara lain: 

✓ Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak. 

✓ Banyak masyarakat yang belum memahami  apa kegunaan pajak. 

✓ Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kurangnya kesadara 

masyarakat terhadap pembayaran pajak semestinya ditindaklanjuti degan 

sosialisasi. 

✓ Banyak petugas pajak yang belum mempunyai keterampilan yang 

memadai dalam melaksanakan tugasnya. 

✓ Sarana dan prasarana yag masih kurang. 

✓ Belum diterapkannya sanksi hukum yang optimal terhadap pelanggaran di 

bidang pajak daerah. 

  

1.6. Pembangunan Basis Data Perpajakan Daerah 

Menteri Keuangan Sri Mulyani  mengungkapkan komitmen pemerintah 

untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Salah satu tujuannya adalah 

untuk menggali potensi perpajakan melalui single identity number (SIN). 

https://www.viva.co.id/tag/Sri-Mulyani
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Bagaimana dengan daerah?, apakah pemeritah daerah juga akan meningkatkan 

upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah? Jawabannya adalah 

seharusnya pemerintah daerah juga mengembangkan sistem yang terintegrasi 

dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahap awal pemerintah 

daerah minimal harus membangunan basis data perpajakan daerah, agar data-

data perpajakan daerah yang tadinya diolah secara manual dapat diolah dengan 

lebih cepat berdasarkan sistem informasi tertentu.. 

Pemrosesan basis data sebagai perangkat andalan sangat diperlukan 

oleh berbagai institusi dan perusahaan. Dalam pengembangan sitem informasi 

diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Basis data dapat 

mempercepat upaya pelayanan kepada masyakat, menghasilkan informasi 

dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk 

segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. 

Banyak aplikasi yang dibuat dengan menggunakan basis data antara lain 

transaksi perbankan, aplikasi pemesanan dan penjadwalan penerbangan, proses 

regristasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, aplikasi 

pemrosesan penjualan, pembelian dan pencatatan data barang, pencatatan data 

pegawai beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian, dan termasuk data 

perpajakan daerah. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kemampuan basis data dapat 

dioptimalkan. Misalkan, dalam analisis pendapatan asli daerah, analisis kinerja 

keuangan daerah, dan analisis keuangan lainnya. Dengan tersedianya Basis 

Data maka sangat memudahkan pengambilan keputusan terkait basis data yang 

dikembangkan. 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis 

dan didesain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu 

organisasi. Basis data berfungsi untuk menampung atau menyimpan data – data, 

dimana masing – masing data yang ada pada tabel atau file tersebut saling 

berhubungan dengan satu sama lainnya. Basis data dapat didefinisikan dalam 

berbagai sudut pandang seperti berikut:  

a) Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan 

mudah.  

b) Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa tanpa pengulangan (redudancy) yang tidak perlu, untuk 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-basis-data/13091
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memenuhi kebutuhan.  

c) Kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media penyimpanan elektronik. 

Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh 

kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan data. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, syarat sebuah basis data yang baik adalah sebagai 

berikut;  

a) Basis data harus mampu mengurangi terjadinya redudansi dan 

inkonsistensi data. Redudansi terjadi jika suatu informasi disimpan di 

beberapa tempat. Misalnya, data wajib pajak yang memuat NPWP, nama, 

alamat, dan atribut lainnya, sementara data lain juga terdapat juga 

NPWP, nama, Penerimaan Pajak, dan Tunggakan Pajak, sehingga data 

yang sama cukup disimpan satu kali saja.  

b) Basis data memungkinkan penggunanya untuk melakukan pencarian 

informasi dengan menggunakan Query ataupun dari tool untuk melihat 

tabelnya. Dengan fasilitas ini. Kita bisa secara langsung melihat data dari 

software DBMS-nya.  

c) Basis data mampu dihubungkan dengan program aplikasi sehingga 

memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Misalnya program 

aplikasi untuk Bendahara Penerimaan yang terhubung dengan basis data, 

pengguna cukup menggunakan fasilitas pencarian ataupun laporan, yang 

tersedia pada program aplikasi untuk mendapatkan informasi kas, laporan 

penerimaan pajak daerah, dan lain-lain. Dalam basis data, informasi yang 

diperolah dari kumpulan data bisa berupa keseluruhan data, sebagai 

data, data dengan filter tertentu, data yang terurut, ataupun data 

summary. 

 

Karena jumlah Wajib Pajak yang banyak dan potensi pajak yang relatif 

besar, maka sistem informasi untuk PBB-P2 lebih berkembang dibandingkan 

jenis pajak daerah lainnya. Dengan demikian, banyak pemerintahan daerah 

kota/kabupaten di Indonesia telah mengembangkan basis data dibandingkan 

dengan jenis pajak daerahnya. Akibatnya, analisis kinerja keuangan terutama 

data PAD masih dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, pengembangan Basis 

Data sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan dan pengambilan 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  43 
 

keputusan keuangan daerah. Salah satu informasi pelayanan Pajak Daerah yang 

disajikan pada website pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut: 

  

 

Pada tahap awal pembangunan basis data dapat dilakukan dengan 

program yang sederhana seperti dengaan Google Forms yang pada saat ini juga 

sudah digunakan oleh beberapa daerah dalam pelayanan informasi pelaporan 

pajak daerah seperti oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Berikut tahapan 

proses pembangunan basis data menggunakan program Google Forms. 

1. Dari aplikasi web browser (Chrome, Firefox, Explorer), buka link pembuatan 

Google Forms: https://docs.google.com/forms/.  

 

Gambar Membuka aplikasi Google Form 

2. Kemudian, login menggunakan akun google atau gmail untuk dapat 

menggunakan aplikasi google forms.  

https://docs.google.com/forms/
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Gambar: Melakukan login agar dapat mengakses google Form 

 

3. Setelah login, akan muncul halaman awal Google Forms. Pengguna dapat 

memilih membuat form dari awal (blank) atau menggunakan template yang 

sudah disediakan oleh aplikasi ini. Beberapa template form yang telah 

disediakan seperti contact information, RSVP, Party Invite, T-Shirt Sign Up, 

dan Event Registration. Pada contoh kali ini, pilih blank. 

 

Gambar: Halaman awal saat masuk ke aplikasi Google Form 

 

 

4. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke laman editor. Di laman editor ini, 

terdapat tiga bagian aktivitas yaitu bagian pertanyaan, bagian jawaban, dan 
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pengaturan. Bagian pertanyaan berguna untuk mengelola pertanyaan pada 

form yang akan dibuat. Sedangkan bagian jawaban berguna untuk melihat 

hasil atau respon dari form yang telah dibagikan. Terakhir, setelan digunakan 

untuk mengatur formulir yang dibuat. 

 

Gambar: Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Google Form 

 

5. Aktivitas bagian pertanyaan. Pada bagian ini, pengguna dapat membuat 

formulir pertanyaan dengan memanfaatkan tiga fitur yang telah disediakan 

oleh google form, yaitu mengganti judul form, memberikan deskripsi form, dan 

menambahkan pertanyaan. 

6. Mengganti judul form. Penggantian judul form dapat dilakukan dengan 

melakukan double-click pada tulisan “Untitled form”, kemudian tuliskan judul 

form yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, membuat form berjudul 

“Pendataan Wajib Pajak”. 
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Gambar Memberikan Judul pada Form  

 

7. Memberikan deskripsi dari form. Pemberian deskripsi pada form bertujuan 

untuk menjelaskan deskripsi formulir atau guna formulir tersebut disebar. 

Pemberian deskripsi form dapat dilakukan dengan melakukan double-click 

pada tulisan “Dekripsi formulir”, kemudian tuliskan deskripsi form yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar Memberikan Deskripsi pada Form. 

 

8. Menambahkan pertanyaan. Penambahan pertanyaan dapat dilakukan dengan 

mengganti kolom ’Untitled Question’ dengan pertanyaan yang akan diajukan. 

Bentuk jawaban dari pertanyaan juga dapat diatur dengan meng-klik kotak 
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merah seperti gambar berikut. Beberapa pilihan jawaban pertanyaan dapat 

dilihat pada bagian sebelah kanan dari kotak merah. 

 

Gambar Cara membuat pertanyaan dan pilihan jawaban yang diinginkan 

 

Ikon yang ditandai dengan warna kuning digunakan untuk menambah 

pertanyaan formulir. Sedangkan bagian yang dilingkari warna merah digunakan 

untuk mengharuskan responden formulir untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Terakhir, ikon yang ditandai warna biru untuk menghapus pertanyaan. 

 

Gambar Cara menambahkan dan menghapus pertanyaan form 

 

Hasil formulir sederhana yang telah diilustrasikan berdasarkan contoh diatas, 

sebagai berikut. 
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Gambar Contoh Formulir dengan menggunakan aplikasi Google Form 

 

9. Setelah selesai membuat formulir yang berisikan daftar pertanyaan, pengguna 

dapat mengirimkan formulir kepada responden untuk diisi. Caranya, dengan 

klik tombol ‘kirim’. Lalu, akan muncul halaman pop-up yang menampilkan 

pilihan pengiriman formulir. Ikon dengan lingkaran biru menandakan 

pengiriman undangan pengisian formulir via email, ikon berwarna hitam 

menandakan pengiriman undangan pengisian formulir via link, dan ikon 

berwarna pink menandakan pengiriman undangan pengisian formulir via html. 
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Gambar Beberapa pilihan cara pengiriman Google Form 

 

Seusai mengundang dan meminta responden untuk mengisi formulir, pengguna 

dapat melihat hasil jawaban responden di kolom aktivitas ‘jawaban’. Di halaman 

ini terdapat tiga sub aktivitas, yang ditandai dengan underlined warna pink. Ada 

ringkasan, pertanyaan, dan individual. Masing-masing sub aktivitas ini 

menampilkan hasil data yang diperoleh dari respon dalam bentuk yang berbeda-

beda. Sub aktivitas ‘ringkasan’ akan meringkas semua data inputan responden. 

Sedangkan sub aktivitas ‘pertanyaan’ akan menampilkan jawaban dalam bentuk 

data setiap butri pertanyaan dari formulir yang telah dibagikan. Terakhir, sub 

aktivitas ‘individual’ menampilkan jawaban data per-individu atau setiap 

koresponden yang mengisi formulir. 
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Gambar Hasil jawaban ditampilkan dalam bentuk ringkasan 

 

 

Gambar Hasil jawaban ditampilkan setiap butir pertanyaan 
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Gambar Hasil jawaban ditampilkan per setiap individu koresponden. 

 

10. Terakhir, jawaban yang dikumpulkan tentu akan menjadi data yang akan 

diolah untuk menghasilkan informasi. Data yang telah didapatkan dapat di 

export ke dalam bentuk file excel, dengan meng-klik ikon excel atau ikon yang 

dilingkar biru. Dengan demikian, sudah terbentuk sebuah basis data 

sederhana yang berisi data wajib pajak yang tersimpan di basis data google 

drive. Keseluruhan file, baik itu formulir dan excel tersimpan di basis data milik 

google dan dapat diunduh untuk disimpan di tempat penyimpanan local 

computer, jika dibutuhkan. 

 

Gambar Hasil eksport jawaban formulir ke dalam bentuk file excel. 
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1.7. Profiling dan modernisasi administrasi perpajakan daerah 

Pada tahun 2006, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor S – 126/Pj.41/2006 tentang Pembuatan 

Profil Wajib Pajak Orang Pribadi Potensial. untuk lebih mengenal potensi Wajib 

Pajak pribadi serta intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Profil Wajib 

Pajak tersebut minimal mencakup : 

a) Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha; 

b) Gambaran Kegiatan Usaha WP; 

c) Pihak-pihak yang terkait dengan usaha WP;  

d) Omzet 

e) Penghasilan Kena Pajak;  

f) PPh Pasal 25/29 terutang; 

g) Jumlah karyawan dan PPh Pasal 21 terutang (jika ada); 

h) Harta yang dimiliki (rumah, kendaraan, atau lainnya); 

i) Daya listrik yang dipakai oleh Wajib Pajak yang bersangkutan; 

j) Rekening Telepon dan PAM. 

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

maupun yang belum, antara lain diperlukan penguasaan atas seluruh data 

dan/atau informasi wajib pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah 

kerja Kantor Pelayanan Pajak. Oleh sebab itu, Dirjen Pajak juga menerbitkan 

Surat Edaran Nomor SE-11/Pj/2020 tentang Tata Cara Pengumpulan Data 

Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data Dalam Rangka Perluasan Basis Data.  

Kedua surat edaran di atas dapat dijadikan dasar pagi pemerintah daerah 

dalam menyusun profil wajib pajak daerah. Izzuddin (2021) menyatakan profil 

wajib pajak merupakan data-data serta rekaman data perpajakan yang dimiliki 

oleh wajib pajak sehubungan dengan identitas wajib pajak dan kegiatan usaha. 

Profile WP merupakan informasi mengenai WP yang memuat antara lain 

berupa identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan 

data pendukung lainnya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan 

atas data pokok, data akumulatif dan data lain (Izzuddin, 2021).  

Pengumpulan profil wajib pajak ini merupakan salah satu cara untuk 

menyusun basis data wajib pajak sehingga dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, antara lain untuk menggali potensi pajak daerah. Hal ini diharapkan dapat 
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dimanfaatkan secara optimal untuk menggali informasi perpajakan wajib pajak, 

terutama untuk bahan analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan wajib 

pajak. Selain itu, profiling diharapkan dapat mendorong wajib pajak memenuhi 

kewajibannya. 

Pada tahun 2021 Pemeritah Daerah Kota Surabaya menyajikan pada 

website https://bpkpd.surabaya.go.id/  sebanyak 1.062 WP Hotel, 388 WP 

Hiburan, 4.214 WP Restoran, dan 1.866 WP Parkir. Sudah barang tentu 

penyajian data wajib pajak pada website seperti ini dapat dihasilkan dari 

pendataan berkala dan atau pembaharuan profil WP yang dilakukan sehingga 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan. 

Di samping melalui Surat Edaran profiling yang telah dilakukan pemerintah 

terhadap WP Pribadi sebagaimana yang dijelaskan di atas, Izzuddin (2021) 

menjelaskan bahwa dasar profiling wajib pajak daerah dilakukan karena 

pengolahan basis data dan penyajian informasi belum didasarkan elemen 

profiling WP yang terstruktur dan belum menggunakan teknologi informasi. 

Selain itu, banyak dijumpai pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan 

daerah sebagai dasar hukum yang mendukung untuk proses collecting basis 

data, pengolahan basis data dan penyajian informasi. Padahal komponen 

tersebut berperan penting untuk mendukung kinerja berbagai fungsi organisasi 

dengan berbasis sistem teknologi informasi. Alasan lainnya adalah masih belum 

adanya peraturan khusus yang mewajibkan pihak-pihak terkait untuk 

menyampaikan data WP sesuai kebutuhan informasi berdasarkan elemen 

profiling WP. Termasuk, belum adanya peraturan yang mengatur tentang proses 

bisnis pengolahan data dan penyajian data menggunakan sistem aplikasi yang 

terintegrasi. 

 Tujuan pembuatan profile  WP adalah untuk menyajikan informasi yang 

dapat digunakan terutama untuk bahan analisis dalam hal mengukur tingkat 

resiko dan kepatuhan WP serta untuk lebih mengenal WP yang terdaftar di 

instansi kerjanya. Kedua, dapat memonitor perkembangan usaha WP 

bersangkutan   dan melakukan pengawasan, penggalian   potensi   dan 

pelayanan yang lebih baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan profil wajib 

pajak adalah (Izzuddin, 2021): 

a) Menggali dan mengumpulkan data profil WP menjadi satu basis data 

yang dapat dengan mudah diolah dan disajikan menjadi suatu informasi 

pajak yang valid. 

https://bpkpd.surabaya.go.id/
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b) Profil WP yang tersusun akan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

c) Terjalinnya kerjasama dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta 

instansi publik lainnya seperti bank/lembaga non bank, asosiasi dan pihak 

lainnya dalam hal pertukaran data yang terkait dengan kepentingan 

perpajakan, sehingga potensi pajak dapat digali dan meminimalisir 

potensial lost. 

d) Dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi bersama dengan instansi 

pajak lainnya terkait kebenaran data yang dilaporkan oleh WP. 

e) Dapat dilakukan kerjasama investigasi antar aparat pengelola pajak 

terhadap data yang terindikasi tidak dilaporkan oleh WP. 

 

A. Elemen Profil WP Daerah 

Rancangan profiling pajak daerah dapat dilaksanakan dengan program 

sederhana sampai dengan program berbasis web seperti dilakukan oleh DKI 

Jakarta dengan sistem self assesment berbasis web. Bagaimana pun 

rancangannya, Izzuddin (2021) menjelaskan elemen-elemen yang dimasukkan 

sebagai profiling WP terdiri dari data pokok, data akumulatif, dan data lain-

lain/pihak lainya. Rincian elemen data-data tersebut adalah sebagai berikut. 

 

I Data Pokok. Data Pokok dalam Profile WP merupakan informasi tentang 

identitas WP secara umum dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan antara lain: 

 a Identitas WP, antara lain berupa: 

  1 Nama WP. Nama WP pribadi diisi nama terang secara lengkap tidak 

singkat, WP badan diisi sesuai nama pada akta pendirian tanpa 

mencamtumkan bentuk hukumnya, dan pemungut diisi nama 

bendaharawan pada instansi yang bersangkutan. 

  2 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Nomor diisi sesuai 

dengan NPWPD khusus yang diterbitkan pemerintah daerah. yang 

berfungsi untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan 

aktifitas yang kaitannya dengan perpajakan daerah. Dengan 

menggunakan NPWPD, Pemda akan jauh lebih mudah dalam 

melakukan recording WP dan potensi hasilnya lebih banyak dalam 

rangka pencarian dan collecting data yang diperlukan dalam proses 
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profiling WP. Pengisian NPWPD ini dilakukan sesuai dengan 

rancangan bentuk dan struktur NPWPD khusus yang dibuat daerah.  

NPWPD sebagai nomor identitas wajib pajak daerah mempunyai sifat 

unik karena setiap wajib pajak diberikan satu NPWPD. Bersifat tetap 

dalam jangka waktu yang lama dengan bentuk yang standar. 

Terdapat 2 pola alternatif yangbentuk yang standar  dapat dibuat. 

Yang berbeda dengan NPWPD wajib pajak lain. 

Terdapat beberapa alternatif pola rancangan NPWPD. Pertama 

adalah dengan memfokuskan terhadap Pajak atau Retribusi Daerah, 

seperti dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Pola kedua adalah dengan fokus pertama terhadap lokasi wajib 

pajak, sebagai contoh berikut: 
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contoh kartu NPWPD Badan adalah sebagai berikut 

 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  57 
 

 

  3 Tanggal Terdaftar/Penerbitan NPWPD. Diisi tanggal pada waktu 

pemberian NPWPD  

  4 Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Diisi dengan 16 digit nomor 

unik yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. 

2 digit pertama kode provinsi, 

2 digit kedua kode Kabupaten/Kota, 

2 digit Ketiga kode Kecamatan, 

2 digit Keempat kode tanggal lahir, 

2 digit Kelima kode bulan lahir, 

2 digit Keenam kode tahun lahir, 

4-digit Ketujuh nomor random dari komputer 

  5 Contact Person. Contact person diisi dengan Nomor Telepon dan 

Faksimili, Nomor HP ,Alamat email/situs 

  6 Jenis Usaha. Di isi dengan jenis bidang usaha sesuai dengan 

peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pajak 

daerah 

  7 Merk/pengenal usaha. Berisikan nama pengenal usaha/merk yang 

menjadi sebutan dan dikenal oleh masyarakat 

  8 Nomor dan tanggal SIUP. Berisikan nomor dan tanggal dari SIUP 

yang diperoleh. 

  9 Klasifikasi bidang usaha. Berisikan empat digit kode klasifikasi 

bidang usaha, maksimum dalam satu SIUP tiga bidang usaha. 

  10   Status usaha tunggal/pusat/cabang. Berisikan data keterangan status 
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dari suatu unit usaha 

  11   Alamat usaha (alamat pusat, alamat cabang). Berisikan alamat jelas baik 

kantor pusat maupun kantor cabang. 

  12  Denah lokasi/koordinat map. Berisikan data denah lokasi unit usaha 

disertai posisi  koordinatnya (map) 

  13  Akta pendirian/perubahan. Berisikan data tanggal, nomor, dan nama 

notaris penerbit akta notaris terkait pendirian suatu unit usaha dan 

perubahannya. 

 

 b Struktur Organisasi. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan 

hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi 

atau unit usaha dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai 

tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang 

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada 

siapa. 

 c Nomor rekening bank. Berisikan Nomor rekening yang digunakan dalam 

operasional suatu unit usaha. 

 d Status modal (PMA/PMDN/PNBN/BUMN/BUMD/Swasta lainnya). 

Berisikan data keterangan untuk status modal suatu unit usaha. 

 e Pemegang saham dan struktur pemodalan. Berisikan data mengenai 

daftar pemegang saham dan struktur besaran permodalannya. 

 f Pengurus dan komisaris. Berisikan  data pengurus (dewan redaksi) dan 

dewan  komisaris sesuai akta pendirian PT dibuat oleh Notaris. 

 g Proses produksi. Berisikan gambaran proses atau urutan pelaksanaan 

ataupun kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, menggunakan 

waktu, ruang, metode, keahlian atau sumber daya lainnya, dalam rangka 

menghasilkan suatu produk dari suatu unit usaha. 

 h Kapasitas produksi. Berisikan informasi tentang jumlah maksimum 

output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu 

 i Input/bahan baku. Berisikan data semua bahan baku yang digunakan 

oleh unit usaha dalam memproduksi suatu produk.  

 y Supplier utama. Berisikan data pemasok bahan baku dan bahan yang 

digunakan dalam proses produksi yang paling dominan. 
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 k Ouput/hasil produksi. Berisikan data jenis-jenis produksi baik barang 

maupun jasa yang dihasilkan dari suatu unit usaha. 

 l Customer utama. Berisikan data pelanggan yang secara komersial 

merupakan pelanggan potensial. 

 m Prospektus. Gabungan antara profil unit usaha dan laporan tahunan 

yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu 

lembaga/ unit usaha untuk memberikan gambaran mengenai produk 

yang ditawarkan untuk dijual.  

II Data Akumulatif. Berisikan Data Series atau bulanan SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah) 

 a Laporan Laba Rugi (L/R) adalah bagian dari laporan keuangan unit 

usaha yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan 

unsur-unsur pendapatan dan beban unit usaha sehingga menghasilkan 

suatu laba atau rugi bersih. Elemen-elemen laporan laba rugi, antara lain:  

  - Penjualan; Berisikan penjelasan tentang jumlah penjualan atas jasa 

dan/atau produk yang ditawarkan oleh hotel atau restoran setiap periode. 

Jasa dan/atau produk yang umumnya ditawarkan oleh hotel antara lain: 

jasa kamar, jasa laundry, jasa penyewaan ruangan, jasa transportasi dan 

komunikasi serta jasa lainnya. Sedangkan di restoran, jasa dan/atau 

produk yang umumnya ditawarkan oleh restoran antara lain jasa 

penyediaan makanan dan minuman. 

  - Harga Pokok dan Biaya Operasional. Berisikan informasi tentang jumlah 

harga pokok produksi dan biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan 

untuk menghasilkan pendapatan dalam setiap periode. Harga pokok 

produksi merupakan biaya- biaya yang dikeluarkan langsung 

berhubungan dalam rangka proses menghasilkan produk, seperti Bahan 

Baku, Tenaga Kerja dan Biaya overhead. Biaya-biaya operasional yang 

terdapat pad hotel dan restoran antara lain biaya gaji, upah serta bahan 

habis pakai.  

 b Neraca. Neraca melaporkan posisi kekayaan dan kewajiban baik hotel 

maupun restoran pada periode tertentu. Dalam neraca terdapat akun-

akun antara lain kas, piutang, aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, 

utang jangka panjang serta modal. Informasi terkait neraca unit usaha 

harus termuat dalam profile WP Hotel dan Restoran. 

 c Rencana Kerja Anggaran Perusahaan/unit usaha (RKAP)/Laporan 
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Kegiatan Usaha. RKAP disusun oleh Unit usaha untuk mencapai tujuan 

unit usaha di masa mendatang (plan for future). RKAP dalam 

pengelolaan pajak hotel dan restoran dapat digunakan untuk 

menganalisis potensi pajak hotel dan resto ran. Informasi terkait RKAP 

harus termuat dalam profile WP Hotel dan Restoran. 

 d Data Perkembangan usaha. Data ini memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Umumnya, jumlah usaha WP 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan potensi 

bagi pendapatan bagi daerah. Oleh karena itu, diperlukan data-data yang 

komprehensif terkait profile WP. 

  Pembukuan dan pencatatan. Idealnya setiap WP Badan wajib membuat 

pencatatan atau pembukuan atas usahanya. Pembukuan adalah suatu 

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 

data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 

tersebut.  

Di samping WP Badan, WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha kecuali WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya sebesar yang 

diatur dalam Perda. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang 

dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto 

dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang terutang. 

 e Data Kewajiban Perpajakan 

  1. Pelaporan. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi WP di dalam 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak 

yang sebenarnya terutang. SPTPD berfungsi untuk melaporkan 

pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan WP sendiri 

maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang 

dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut. Selain itu juga untuk 

melaporkan aset dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau 

pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah 
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dilakukan. Oleh karena itu, SPTPD mempunyai makna yang cukup 

penting baik bagi WP maupun pengelola Pajak. 

  2. Pembayaran. WP berkewajiban untuk membayar pajak daerah. 

Pembayaran pajak daerah dilakukan di Unit Pelayanan terkait di daerah. 

Formulir yang digunakan sebagai pembuktian untuk membayar pajak 

berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD merupakan surat 

setoran pajak yang digunakan WP untuk melakukan penyetoran atau 

pembayaran pajak ke kas daerah melalui unit pelayanan atau media 

pembayaran pajak lainnya. Fungsi dari SSPD adalah sebagai bukti 

pembayaran pajak. SSPD dianggap sah apabila sudah disahkan pejabat 

unit pelayanan penerima pembayaran atau divalidasi pembayarannya. 

  3. Ketetapan. Ketetapan pajak melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) berfungsi sebagai: 

✓ Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang 

nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi 

kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi 

ketentuan perpajakan. 

✓ Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. 

✓ Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. 

✓ Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 

✓ Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang 

      

     Jenis-jenis ketetapan pajak adalah sebagai berikut:  

✓ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat 

ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar. 

✓ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. 

✓ Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 

terutang atau tidak seharusnya terutang. 
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✓ Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

  4. Restitusi. Restitusi adalah permohonan WP atas kelebihan pembayaran 

pajak yang dikembalikan melalui proses: 

✓ penelitian untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 

✓ verifikasi untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang,  

✓ pemeriksaan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata WP 

mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

✓ Restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang 

dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah 

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan 

catatan WP tidak punya hutang pajak lain. 

  5. Tunggakan. Tunggakan Pajak adalah sejumlah pajak yang belum dilunasi 

berdasarkan STPD yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang 

terutang, SKPDKB, SKPDKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan 

Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar bertambah. Termasuk pajak yang 

seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Daerah. 

  ✓ Keberatan atau Banding. WP mempunyai hak untuk mengajukan 

keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan 

secara tertulis paling lambat 3 bulan sejak: 

✓ tanggal dikirim surat ketetapan pajak, 

✓ tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila WP dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

✓ Apabila WP masih belum setuju dengan Surat Keputusan Keberatan 

atas keberatan yang diajukannya, maka WP masih dapat 

mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Atas keberatan atau 

banding tersebut Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat 

menolak, menerima sebagian atau menerima seluruhnya dan akan 
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memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan sejak surat keberatan diterima. 

  6. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. 

Pemeriksaan juga untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Data yang 

dimasukkan di sini antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LHP), 

Risalah/Ikhtisar hasil pembahasan akhir pemeriksaan dan dokumen lain 

yang diperlukan dari unit usaha yang bersangkutan. 

  7. Tindakan Penagihan Pajak. Penagihan pajak dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. 

Penagihan pajak pasif dilakukan melalui penerbitan STPD atau SKPD. 

Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat 

paksa yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana 

fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau 

surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penagihan pajak. 

III Data Lain-Lain/Pihak Lainnya  

✓ Data transaksi dari pihak lain. Berisikan data transaksi dari pihak ketiga 

(Supplier, Customer, Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain). 

✓ Data Anggaran dan Realisasi PAD Pemda dari tahun 2010 Berisikan data 

target dan realisasi PAD dari tahun 2010 sampai dengan sekarang (kalau 

bisa bulanan). 

 

 

 

 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber; baik internal maupun 

eksternal pemerintah daerah. Demikian juga dengan  cara pengumpulan 

datanya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. 

 Sumber Data 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  64 
 

 ✓ Data Internal,merupakan data yang diperoleh dari basis data perpajakan 

(misalnya dari pendaftaran NPWPD, SPTPD, permohonan keberatan dan 

lampirannya, hasil pemeriksaan dan lain sebagainya) 

 ✓ Data Eksternal meruapakan Data dan informasi yang diperoleh dari pihak 

lain, baik dari Instansi lainnya maupun dari pihak ketiga, misalnya otoritas  

pengawas, media massa, internet dan lawan transaksi bisnis. 

Cara yang dilakukan dalam Collecting Data. 

 ✓ Download data dari sistem informasi yang ada untuk mengumpulkan semua 

data tentang WP tersebut. 

✓ Mengumpulkan data dari berkas WP. 

✓ Mengumpulkan data dari bagian lain dalam instansi yang bersangkutan. 

✓ Mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data WP BUMN yang 

diperiksa BPKP, data Unit usaha Go Public ke BEJ) 

✓ Observasi (misalnya Visitation)Kuesioner 

✓ Wawancara (misal Konseling, Focus Group Discussion per wilayah, 

Industrial Partnership). 

✓ Explorasi data sekunder. 

✓ Kerjasama dengan pihak lain. 

 

1.5.3. Kendala dan Permasalahan Dalam Pengumpulan Data: 

Internal 

 ✓ Jumlah dan kompetensi SDM yang kurang memadai. 

✓ Data tersebar dimasing-masing bagian dan masih dalam bentuk hardcopy. 

✓ Belum ada SOP/bisnis proses yang mengatur pengumpulan dan updating, 

pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan pada satu bagian yang 

ditunjuk. 

✓ Belum ada perangkat sistem/teknologi informasi yang terintegrasi untuk 

mengolah data, menyajikan dan mendistribusi informasi guna mendukung 

kinerja berbagai tugas dan fungsi administrasi perpajakan. 

 

Eksternal 

 ✓ Adanya kecenderungan WP menghindar saat dilakukan pendataan. Hal ini 

menyebabkan proses pemutakhiran data hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan informasi dari pihak ketiga dan pihak lainnya yang 

mendukung kelengkapan data. 
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✓ Adanya WP yang tidak menyampaikan data secara benar sehingga 

informasi yang diberikan tidak akurat. Misalnya, terdapat WP yang 

menggunakan billing yang terpisah antara penghasilan utama dan 

penghasilan lainnya. Penggunaan billing yang terpisah dapat menjadi 

indikasi penggelapan jumlah peredaran usaha yang sebenarnya. 

✓ Adanya usaha-usaha yang tidak memiliki izin sehingga pendata tidak 

memiliki informasi terkait dengan telah berdirinya usaha WP. Hal ini 

menyebabkan kesulitan keterlambatan dalam pengumpulan data. 

✓ Kurangnya pengetahuan WP dalam melakukan pembukuan sehingga    

masih terdapat usaha-usaha yang belum memiliki pembukuan untuk 

keperluan perpajakan. 

✓ Belum adanya peraturan yang mengatur kewajiban instansi atau pihak 

ketiga yang diharuskan untuk memasok data perpajakan yang diperlukan. 

✓ Belum ada sistem informasi berbasis web/online yang digunakan untuk 

menerima dan mengolah informasi dari WP maupun dari pihak ketiga/pihak 

lain (ILAP). 

 

 

B. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah 

Administrasi perpajakan daerah merupakan proses penatausahaan dan 

pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik 

penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di 

tempat usaha wajib pajak daerah, termasuk dalam kegiatan penatausahaan 

tersebut adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan 

penyimpanan (filing). 

Penatausahaan merupakan alat bantu bagi pimpinan untuk mencapai 

tujuan organisasi.  Penatausahaan yang dilakukan di kantor wajib pajak adalah 

alat bantu untuk wajib pajak yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Penatausahaan berkas 

administrasi pajak untuk kepentingan hak-hak dan kewajiban wajib pajak seperti 

untuk pemantauan pembayaran masa, penyampaian SPTPD, pelayanan, dan 

surat-surat keberatan. Kewajiban wajib pajak daerah, antara lain berikut ini.  

a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.  

b) Mengambil formulir SPTPD  

c) Mengisi dan menandatangani SPTPD.  
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d) Menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu.  

e) Melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

f) Mengadakan pembukuan bagi orang atau badan yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

g) Memikul sanksi perpajakan apabila lalai atau sengaja melanggar 

kewajiban perpajakan. 

 

Sedangkan hak-hak wajib pajak daerah, antara lain:  

a) Menerima NPWPD 

b) Memperpanjang batas waktu penyampaian SPTPD 

c) Membetulkan SPTPD 

d) Menerima kelebihan bayar pajak daerah 

e) Memperhitungkan kelebihan bayar pajak dengan utang pajak lainnya 

(kompensasi) 

f) Mengangsur pembayaran pajak daerah  

g) Mengajukan keberatan dan banding 

 

Hal mendasar dalam modernisasi administrasi perpajakan adalah 

terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak 

menjadi berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada 

masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK 03/2003 dijelaskan 

bahwa modernisasi perpajakan tersebut meliputi: aspek kelembagaan termasuk 

struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya 

manusia; peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan 

ketentuan perpajakan lainnya, dan teknologi informasi termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi 

perpajakan. 

Saleh dan Septiyeni (2014) menyatakan bahwa modernisasi administrasi 

perpajakan yang dilakukan meliputi empat aspek. Pertama, restrukturisasi 

organisasi dimana kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional, 

sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. 

Kedua, penyempurnaan proses bisnis yakni, adanya built in control system 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Ketiga, 

penyempurnaan manajemen SDM (sumber daya manusia) dengan dilakukan 

mapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap 
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pegawai. Keempat, pelaksanaan Good Governance untuk meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas, integritas, serta profesionalisme dan akuntabilitas 

organisasi. 

 Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi 

dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi 

aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber 

daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan 

tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga 

diharapkan dapat mengurangi praktek KKN (Sadhani, 2005). Tujuan utama 

modrenisasi adminstrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya. 

Upaya modernisasi tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk 

perubahan di segala bidang. Pertama, yaitu melakukan restrukturisasi organisasi 

berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta 

debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan 

fungsi. Kemudian penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi 

penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full 

automation (otomasi lengkap) seperti pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasidengan dibukanya fasilitas e-filling (pengiriman SPT secara online 

melalui internet), e-billing (Surat Setoran Elektronik) dan e-registration 

(pendaftaran NPWP secara online melalui internet. Berikut yaitu penyempurnaan 

sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen 

sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan prinsip 

transparency, fairness, dan performance based. 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk menerapkan 

Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good governance, 

merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan 

terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus 

pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu adalah untuk mencapai 

tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi 

perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus 

dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan 

pajak diharapkan dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien (Rahayu, 
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2010:109). Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses 

bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses 

bisnis merupakan pilar penting program modernisasi, yang diarahkan pada 

penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. 

Pelaksanaan full automation diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis 

yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, 

akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib 

Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.  

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi 

kontak langsung antara pegawai dengan Wajib Pajak untuk meminimalisasi 

kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan 

lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat 

mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.  

 Digitalisasi pelayanan pajak pusat yang telah dimulai pada tahun 2007, 

seharusnya juga diikuti dengan pelayanan perpajakan berbasis web oleh 

pemerintah daerah. Secara bertahap namun pasti, proses modernisasi 

administrasi perpajakan daerah juga banyak dilaksanakan pada pemerintah 

daerah, terutama yang berada di Pulau Jawa. Modernisasi administrasi 

perpajakan daerah harus dilaksanakan oleh seluruh perintah kabupaten/kota dan 

provinsi di Indonesia. Layanan pajak daerah harus menggunakan teknologi 

sistem informasi, agar tingkat kepatuhan wajib pajak daerah meningkat sehingga 

peningkatan penerimaan dan perluasan basis pajak dapat dicapai. 

 Kepala Dinas Kominfo dan TIK Pemprov DKI Jakarta Atika Nur 

Rahmania dalam webinar Modernisasi Administrasi Pajak Daerah tanggal 9 

Oktober 2021 menyatakan bahwa “berbicara tentang digitalisasi layanan publik. 

“Tantangan pandemi COVID-19 sangat mengubah cara berinteraksi dan 

bertransaksi. Sesungguhnya, kita harus memanfaatkan momentum krisis ini 

untuk mempercepat transformasi digital. Objek utamanya adalah pemerintah 

digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintah berperan memantik 

keseluruhan perubahan internal sehingga berdampak pada aspek ekonomi dan 

digital.” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memanfaatkan sistem elektronik 

untuk pengembangan transformasi digital pajak daerah, mengintegrasikan 

layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke aplikasi Jakarta Kini (JAKI) 

melalui fitur JakPenda. Pada aplikasi ini, masyarakat dapat memeriksa dan 
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menghitung pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), dan Pajak Daerah. 

 Pada webinar ini juga menampilkan Kepala Tim TRAMPIL Asian 

Development Bank Paul Tambunan yang memaparkan tentang kolaborasi 

Kementerian Keuangan, Asian Development Bank, dan Swiss Confederation 

merancang Tax Revenue Administration Modernization and Policy Improvement 

in Local Governments (TRAMPIL) TA-8877-INO untuk mendukung penguatan 

administrasi penerimaan pajak, baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Tak 

hanya itu, TRAMPIL pun memberikan pengetahuan bagi beberapa pemerintah 

daerah yang ingin memaksimalkan potensi dalam meningkatkan penerimaan 

pajak daerah. 

 Berikut beberapa tampilan modernisasi administrasi perpajakan yang 

dilakukan beberapa daerah melalui fasilitas website daerah: 

 

Gambar 1. Sembilan Layanan Pajak Daerah Online Kota Surabaya 
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Gambar 1. Informasi Layanan Online DKI Jakarta 

 

Gambar 1 Formulir Pengajuan NPWPD Online “Sipanji” di Kabupaten Malang  
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BAB II 

PENGGALIAN POTENSI PBB-P2 DAN BPHTB 
 

 

2.1.  Pendahuluan 

 Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) bagi Kabpaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. 

 Penggalian potensi pajak dalam upaya peningkatan PAD dan 

kemampuan pembiayaan pembangunan daerah memegang peran penting dalam 

rangka meningakatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama 

pembangunan. Penggalian potensi pajak PBB-P2 dan BPHTB, idealnya 

merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah, luas, 

serta fungsi dari obyek pajak yang berubah sejalan dengan dinamika 

pembangunan fisik dan non fisik daeri suatu daerah. Dengan cara ini, 

pemaksimalan dalam potensi pajak dapat diharapkan menjadi factor dalam 

peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak khususnya dan pertambahan 

bangunan serta pengalihan hak kepemilikan bunmi dan bangunan khususnya. 

 Menurut pasal 1 butir 37 UU No.28 tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau 

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

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. Pada butir 39-nya dijelaskan pengertian 

bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.  

Adapun yang termasuk dalam 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 
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3) Kolam renang 

4) Pagar mewah 

5) Tempat olahraga 

6) Galangan kapal, dermaga 

7) Taman mewah 

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 

9) Menara 

 

 Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut: 

1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu. 

4) 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 untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas 

perlakuan timbal balik. 

6) Digunakan untuk badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan 

 

 PBB-P2 mempunyai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

yang bersifat variatif sesuai peraturan daerah masing-masing tetapi penetapan 

paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu 

kali dalam satu tahun pajak, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek 

pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak 

lainnya.  

 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah daerah. Dasar penggenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak 
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(NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, 

atau nilai perolehan baru ataupengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena 

Pajak (NJOPTKP) ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dengan peraturan 

daerah minimal sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, dan 

setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu 

kali dalam satu tahun pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek 

pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak 

lainnya. 

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak 

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (sesuai Pasal 1 butir 41 UU 

No.28 tahun 2009), sedangkan yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan 

(Pasal 1 butir 42 UU No.28 tahun 2009). Menurut Mardiasmi (2016). Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan).  

 Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan 

adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. 

Yang termasuk objek pajak BPHTB adalah: 1) pemindahan hak karena: jual beli, 

tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 

penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, 

pemekaran usaha, dan hadiah. 2) pemberian hak baru karena: kelanjutan 

pelepasan hak dan diluar pelepasan hak. 

 Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi 
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atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB 

ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebesar 5 % dengan dasar pengenaan 

pajak Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ditentukan 

sebesar: pertama, harga transaksi adalah jual beli; kedua, nilai pasar objek 

pajak, dalam hal: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukkan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, 

penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Ketiga, 

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang 

 Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah daerah secara regional paling banyak Rp 

60.000.000,00 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat 

yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri paling banyak 

Rp300.000.000,00. 

 Untuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang 

diperoleh dari: 

1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 

2) Negara untuk penyelenggaraan pemeritah dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum. 

3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas dan badan atau perwakilan 

organisasi tersebut. 

4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama.  

5) Orang pribadi atau badan karena wakaf. 

6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah 
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2.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB 

a) Intensifikasi PBB-P2 dan BPHTB 

Intensifikasi secara umum dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan hasil 

suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan 

memaksimalkan produktivitas, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk 

menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan 

intensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi 

Pajak; intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi 

institusi pengeloala pajak,  

 Adapun upaya optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak dapat 

ditempuh melalui cara; yaitu: 

1) Memperluas basis penerimaan. 

Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara 

mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki 

basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas 

penerimaan dari setiap jenis pungutan.  

Pelaksanaan identifikasi wajib pajak baru dan potensial PBB-P2 idealnya 

dilakukan setiap tahun, hal ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan 

terhadap objek pajak PBB-P2, dengan melakukan pembaruan data objek 

pajak terbaru secara berkala dengan memverifikasi data PBB-P2 yang sudah 

ada dengan data PBB-P2 yang terbaru yang diperoleh dari wajib pajak 

ataupun dari pihak yang terkait. Serta menggunakan kemajuan teknologi 

informasi untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses 

pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), maka 

akan didapat pula informasi dan pembaruan terkait peralihan hak kepemilikan 

objek PBB-P2 yang menjadi potensi BPHTB. 

 

2) Memperkuat proses pungutan. 

Memperkuat proses pungutan pajak adalah sebuah konsep ataupun 

kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan 

pajak khususnya pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

seperti: memepercepat penyusunan perda/perbup, penyesuaian dan 
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peningkatan ketepatan perhitungan dasar dalam pengenaan pajak, serta 

penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka pemerintah 

daerah perlu menetapkan standart operasional prosedur (SOP) pemungutan 

pajak, mencakup prosedur dalam menentukan wajib pajak, menetapkan nilai 

wajib pajak terutang, memungut, pemeriksaan sampai dengan prosedur 

pembukuan yang baik. 

 

3) Meningkatkan pengawasan. 

Meningkatkan pengawasan adalah upaya dalam meningkatkan kegiatan 

SIDAK atau pemeriksaan secara mendadak dan berkala, melaksanakan 

proses audit berkala, membuat dan menerapkan sanksi terhadap penunggak 

pajak dan juga bagi fiskus/aparat pemungut pajak yang melakukan 

penyalahgunaan kekuasaan, dan juga melaksanakan pelayanan prima yang 

dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat khususnya untuk para wajib pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.  

Meningkatkan pengawasan adalah salah satu cara di dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, diaman 

pengawasan yang lebih baik dan efisien adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh masyarakat, baik sebagai individu maupun lembaga, seperti pers, LSM, 

kalangan akademisi, praktisi bisnis dan lain-lain yang sifatnya berasal dari 

luar organisasi karena dipandang cenderung lebih independen. Untuk itu 

perlu dilakukan penguatan-penguatan dan penyadaran masyarakat bahwa 

mereka juga sebenarnya mempunyai kewajiban untuk berperan dalam 

penyusunan kebijakan public, tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi 

juga menjadi penentu dalam perumusan arah kebijakan. 

 

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan. 

Melakukan peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan yang 

dimaksud dalam peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan 

adalah bentuk upaya yang dapat dilaksanakan oleh fiskus dalam hal ini 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota; antara lain 

dengan cara memperbaiki dan menyederhanakan prosedur administrasi 

pajak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Khususnya pajak bumi 

dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Untuk meningkatkan kualitas 
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pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dalam pemungutan seperti 

menertibkan pembukuan laporan-laporan penerimaan setiap bulan, 

melakukan rekon dengan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk 

menghindari adanya selisih data.  

Peningkatan efisiensi administrasi dapat juga dengan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dengan cara membuka loket-loket 

pembayaran pajak bumi bangunan di beberapa kecamatan tidak hanya itu 

untuk lebih memaksimalkan kualitas layanan ini Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah juga menerima pengaduan dari masyarakat apabila terjadi 

kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pengurusan 

pembayaran PBB-P2 di lingkup wilayah yang bersangkutan.  

Upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dikatakan sebagai 

bagian penting dari intensifikasi pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan 

dan perkotaan, dikarnakan pajak pada dasarnya dianggap sebagai beban 

bagi masyarakat untuk itulah diperlukan sebuah layanan yang prima agar 

masyarakat dapat dengan sukarela membayar pajak tepat pada waktunya 

dengan memberikan layanan serta kemudahan dalam pembayaran PBB-P2.  

 

Peningkatan administrasi dan biaya pungutan dilaksanakan dengan 

meningkatkan kualitas prosedur administrasi perpajakan melalui 

penyederhanaan administrasi serta meningkatkan efisiensi prosedur 

pelaksanaan pungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan 

dengan memperpendek alur pemungutan PBB-P2 dan memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak di dalam membayar pajak PBB-P2, 

dengan kemudahan-kemudahan serta pelayanan yang diberikan Badan 

Pengelola Pajak Daerah diharapkan wajib pajak akan puas dan termotivasi 

serta sadar untuk selalu membayar pajak tepat waktu. 

 

5) Meningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan 

melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi 

dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam 

pendataan dan pemungunan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target 

realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Menjalin kerjasama dengan pihak terkait merupakan salah satu cara yang 

sangat penting dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak bumi 

bangunan pedesaan dan perkotaan, mengingat berkolaborasi merupakan 

suatu cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa 

diselesaikan oleh salah satu stakeholder saja melainkan harus melibatkan 

partisipasi dari berbagai macam stakeholders. Hal ini juga dipertegas dengan 

merujuk pada Surat Ederan Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 

Tentang Kebijakan Penagihan Pajak bahwa dalam strategi tindakan 

penagihan, aparatur penagih pajak baik itu KPP ataupun BPPRD dapat 

mengumpulkan data dan informasi dari pihak ketiga seperti Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) ataupun dari Dinas/Intansi lain yang mempunyai 

data pendukung yang terkait dengan tindakan penagihan PBB-P2. 

  

6) Memanfaatkan dukungan teknologi informasi, dengan menggunakan 

dukungan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan 

pemeriksaan, dimana basis data ditransformasikan dalam bentuk jaringan 

online yang memungkinkan kecepatan akses memperoleh informasi. 

Demikian juga untuk pelaporan seperti SPPT (surat pemberitahuan pajak 

terutang). Dengan menggunakan bantuan teknologi informasi pastinya akan 

lebih efektif dan efisien. 

 

Upaya Intensifikasi menurut Kustiawan (dalam Rahmi, 2013) mencakup aspek 

kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang 

pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut : 

1) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi 

pengelolaan pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan BPHTB. 

2) Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena 

sistem ini dapat mendorong terciptanya: 

i. Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah, 

ii. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi, 

iii. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang 

benar dan tepat pada waktunya, 

iv. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal 

pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada 

akhirnya dapat mempermudah penagihannya. 
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3) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik 

administrasi maupun operasional yang meliputi : 

i. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan, 

ii. Penyesuaian tariff 

iii. Penyesuaian sistem tata laksana pungutan 

4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi : 

i. Pengawasan dan pengendalian yuridis, 

ii. Pengawasan dan pengendalian teknis, 

iii. Pengawasan dan pengendalian penata usahaan. 

5) Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli 

daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau 

aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga 

program-program pendidikan dan pelaithan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan daerah. 

6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi. 

 

 

b) Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB 

 Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, 

menyatakan bahwa: “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak 

dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak” 

 Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah: 

upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak”.  

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi 

adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. 

Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, harus diperhatikan bahwa tidak semata-

mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, 
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tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan 

bagi masyarakat 

 Selanjutnya, ekstensifikasi pajak daerah menurut Izzuddin (2019) adalah 

kegiatan optimalisasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak 

terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan 

Pemerintah Daerah. Secara umum ada 2 (dua) upaya ekstensifikasi pajak 

daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu, pertama melalui 

penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan subjek pajak (wajib pajak) baru. 

Hal ini dapat dilakukan dengan penyisiran dan pendataan terhadap subjek pajak 

baru dengan cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

Kedua, membuat kebijakan investasi dan kerjasama dengan perusahaan swasta 

maupun perusahaan daerah misalkan dengan membuka lahan milik Pemerintah 

Daerah yang masih menganggur diciptakan menjadi wilayah bisnis yang baru 

sehingga akan menimbulkan objek pajak baru dan subjek pajak baru. 

 Menurut buku pedoman umum pengelolaan PBB-P2 yang dibuat oleh 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ekstensifikasi PBB-P2 yaitu 

melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak baru melalui pendataan 

dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa perkembangan wilayah 

menyebabkan perubahan kondisi objek pajak sehingga terjadi peningkatan 

NJOP. Kondisi tersebut harus ditangkap oleh petugas pajak dengan cara secara 

proaktif melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan 

pajak daerah dapat bertambah. 

 Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (tax 

broadening) dengan menyasar wajib pajak secara nyata, yaitu wajib pajak yang 

dianggap potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi 

penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 

membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat 

menjadi wajib pajak melalui penambahan wajib pajak baru (Nurlela & Sihombing, 

2018) 

 Ekstensifikasi, dapat dilaksanakan dengan cara antara lain: 

1) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali 

obyek pungutan baru yang potensial  
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2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai 

dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah 

untuk diajukan perubahan. 

3) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi 

terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang 

memungkinkan untuk dikembangkan. (Nirzawan, 2001) 

 

2.3. Pendaftaran, Pendataan, penilaian dan penyusunan profil PBB-

P2 serta pemeriksaan BPHTB 

 

1. Pendaftaran  

Pada prinsipnya setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola Pajak 

Daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (bagi Wajib Pajak Badan) untuk 

dicatat sebagai wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).  

 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 Persyaratan subjektif pada PBB-P2 adalah orang pribadi/badan yang 

secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 

bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas 

bangunan.  

 Adapun persyaratan objektif pada PBB-P2 adalah 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. 

 Persyaratan objektif pada pendaftaran objek pajak menjadi faktor yang 

dominan dalam pengelolaan PBB-P2. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan atau mendaftarkan data subjek dan objek PBB-P2. Tata cara 
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pelaporan atau pendaftaran data subjek dan objek PBB-P2 secara khusus 

tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan peraturan dibawahnya, oleh 

karena itu aktivitas ini dapat diatur melalui Perkada (Peraturan Kepala 

Daerah).  

 Perkada dapat mengatur tata cara pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 

dan SOP untuk SKPD/OPD pelaksana sesuai dengan kondisi pemda masing-

masing. Perkada juga dapat memodifikasi bentuk-bentuk dan isian formulir-

formulir yang digunakan dalam proses pendaftaran PBB -P2. Agar lebih 

mudah dalam membuat Perkada tersebut, pemda dapat mengacu pada 

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan/ atau 

Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 

(SISMIOP) dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002 tentang 

Perubahan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000. Dalam 

Keputusan Dirjen Pajak tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari proses 

pendaftaran objek PBB adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

dengan cara memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak serta 

meningkatkan potensi penerimaan PBB secara nasional dengan 

mempertimbangkan perkembangan kondisi dan perekonomian terkini di 

daerah. 

 Adapun hal yang terkait dengan kegiatan pendaftaran antara lain : 

1) pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan cara 

mengisi SPOP; 

2) SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 

disampaikan ke Dispenda/DPPKAD yang wilayah kerjanya meliputi 

letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya; 

3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh di Dispenda/DPPKAD 

atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk; 

4) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, 

dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan 

dan/atau pemeliharaan basis data, wajib merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahuinya atau yang diberitahukan oleh wajib pajak; 
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5) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian 

objek dan subjek PBB-P2, Dispenda/DPPKAD/Bapenda dapat bekerja 

sama dengan kantor pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait; 

6) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan 

subjek PBB-P2 dibebankan pada APBD kabupaten/kota; 

7) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai 

pelaksanaan kegiatan di atas ditentukan oleh masing-masing pemda 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

8) Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP dan Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), sedangkan untuk Objek 

Pajak Khusus, datadata tambahan menggunakan Lembar Kerja Objek 

Khusus (LKOK) ataupun dengan lembar catatan lain untuk 

menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-

masing objek pajak. 

 Prosedur umum kegiatan pelayanan pendaftaran pada 

Dispenda/DPPKAD/Bapenda, adalah sebagai berikut: 

1) Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru ke 

Dispenda/ DPPKAD/Bapenda; 

2) Petugas penerima berkas meneliti kelengkapan persyaratan permohonan 

pendaftaran objek pajak baru. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran 

sudah lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) 

kepada wajib pajak, dan meneruskan kepada petugas pendaftaran; 

3) Petugas pendaftaran meneruskan berkas permohonan pendaftaran 

kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk dilakukan penelitian kantor 

dan/atau penelitian la pangan; 

4) Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, 

melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan, dan membuat 

konsep berita acara penelitian; 

5) Pejabat yang menangani pendaftaran mempelajari dan memaraf konsep 

berita acara penelitian, kemudian menyampaikan kepada pejabat terkait 

yang berwenang menetapkan berita acara penelitian;  

6) Pejabat terkait mereview, menetapkan dan menandatangani berita acara 

penelitian, kemudian menyampaikan kepada pejabat yang menangani 

pemutakhiran data dan selanjutnya menugaskan petugas terkait untuk 

melakukan proses tersebut; 
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7) Petugas terkait melakukan pemutakhiran data, perekaman data 

SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan 

pencocokan antara SPOP/ LSPOP dan DHR, dan men-generate produk 

keluaran (spooling SPPT, DHKP dan STTS) serta meneruskan berkas 

permohonan pendaftaran kepada pejabat terkait untuk dicetak dalam 

bentuk konsep produk hukum; 

8) Pejabat terkait menyetujui dan memaraf konsep produk hukum, kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Dispenda/DPPKAD/Bapenda atau pejabat 

lainnya yang ditunjuk;  

9) Kepala Dispenda/DPPKAD/Bapenda atau pejabat lainnya yang ditunjuk 

mereview, menetapkan, dan menandatangani produk hukum. 

 

2. Pendataan  

Pendataan merupakan upaya dari pemda untuk menginventarisasi 

objek dan wajib pajak. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan 

oleh Dispenda/DPPKAD/Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP/ 

LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi 

desa/kelurahan, dengan menggunakan/memilih salah satu dari empat 

alternatif sebagai berikut: 

2.4. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;  

Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada 

daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, 

merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB relatif kecil. 

Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut: 

2.4.1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan. 

Penyampaian ini dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung 

kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada 

sket/peta blok yang telah ada. 

2.4.2. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. Untuk 

daerah yang potensi PBB relatif lebih kecil, namun cakupan wilayah 

dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif pendataan dengan 

penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif. Dengan 

alternative ini, SPOP disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah 

terlebih dahulu membuat sket/peta blok. Metode pendataan dengan 

penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP ini sangat 
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dipengaruhi oleh kemampuan penguasaan wilayah dari petugas. Untuk 

menghindari kelemahan alternatif ini (rendahnya tingkat akurasi data) 

sangat ditekankan kemampuan penguasaan wilayah bagi petugas 

yang bertanggung jawab. 

2.5. Pendataan dengan identifikasi objek pajak;  

Pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah 

yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan 

posisi relatif objek pajak tetapi tidak/belum mempunyai data administrasi 

pembukuan PBB -P2 secara lengkap. 

2.6. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak;  

Pendataan ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah 

mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi 

pembukuan PBB-P2 secara lengkap. 

2.7. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak.;  

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya 

mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Badan Pusat 

Statistik atau instansi lain) dan/ atau peta garis/peta foto tetapi belum 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. 

Setelah dilakukan proses pendaftaran berupa penyampaian SPOP 

kepada wajib pajak, pengisian SPOP, serta pengembalian SPOP, maka 

dilakukan tahapan berikutnya yaitu proses pendataan PBB-P2. Proses 

pendataan dilakukan oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan 

PBB-P2. Pada dasarnya pendataan merupakan semua kegiatan yang 

ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan 

menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang 

digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terhutang. Adapun tahapan 

kegiatan pendataan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pekerjaan Persiapan, tahapan kegiatan ini terdiri dari: 

1) Penelitian pendahuluan;  

Penelitian pendahuluan pada dasarnya merupakan proses 

inventarisasi semua bahan dan dimaksudkan untuk menentukan data 

dan informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan 

rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran dan daerah/ 

wilayah mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan 
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memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah. Adapun 

data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian pendahuluan 

antara lain adalah: 

i. luas wilayah; 

ii. perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan pajak PBB -P2; 

iii. luas tanah yang sudah dikenakan PBB -P2; 

iv. luas bangunan yang sudah dikenakan PBB -P2; 

v. jumlah penduduk; 

vi. jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar; 

vii. jumlah objek pajak yang sudah terdaftar; 

viii. jumlah pokok ketetapan pajak tahun sebelumnya; 

ix. perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terendah per m2 dalam 

satu desa/ kelurahan; 

x. harga bahan bangunan dan standar upah yang berlaku; dan 

xi. peta dan data pembukuan PBB -P2. 

2) Penyusunan Rencana Kerja;  

Data yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan penelitian 

pendahuluan, terlebih dahulu dianalisis dan selanjutnya dijadikan 

bahan untuk menyusun rencana kerja. Materi yang perlu dituangkan 

dalam rencana kerja tersebut antara lain adalah: 

i. sasaran dan volume pekerjaan; 

ii. alternatif kegiatan; 

iii. standar prestasi petugas; 

iv. jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

v. organisasi dan jumlah pelaksana; 

vi. jumlah biaya yang diperlukan; dan 

vii. hasil akhir yang ditargetkan 

Dalam penyusunan rencana kerja perlu diperhatikan dua hal 

berikut: 

i. fleksibilitas, artinya rencana kerja tersebut mampu 

menampung perubahan-perubahan pelaksanaan di lapangan 

tanpa harus mengubah rencana kerja; 

ii. konsisten, artinya hal-hal yang telah ditentukan dalam rencana 

kerja tersebut harus dapat dipenuhi secara konsisten, seperti 
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halnya standar prestasi kerja, jumlah personil, waktu yang 

diperlukan, biaya, dan lain-lain. 

3) Pembentukan Organisasi Pelaksana;  

Bentuk organisasi pelaksana berkaitan dengan jumlah objek pajak 

yang akan didata. Bentuk organisasi bisa dibagi dalam beberapa 

tingkatan jumlah objek pajak, misal besar, sedang, dan kecil. Besar 

kecilnya organisasi dipengaruhi tingkatan tersebut. Misal untuk 

kategori kecil cukup ditangani dan dikoordinasilkan oleh unit eselon IV 

(Kepala Seksi), kategori sedang dikoordinasi oleh eselon III (Kepala 

Bidang), dan lain-lain. 

Apabila jumlah tenaga pelaksana tidak memadai dibandingkan 

dengan jumlah objek pajak yang akan didata, maka petugas pendata 

dapat diambil dari tenaga lulusan SMU atau STM jurusan 

bangunan/mesin. Pengadaan petugas lapangan tersebut dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

i. melalui Dinas Tenaga Kerja setempat; 

ii. memanfaatkan tenaga yang ada (Karang Taruna) di 

desa/kelurahan setempat; 

iii. melalui institusi lain yang bisa dipertanggung-jawabkan 

kemampuan personilnya 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sehubungan dengan 

pengadaan tenaga lapangan sebagaimana dimaksud di atas adalah: 

i. penerimaan dan seleksi calon petugas lapangan; 

ii. penentuan jadwal dan materi latihan; 

iii. pelaksana pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan; 

iv. surat perjanjian kerja antara petugas lapangan Dispenda/ 

DPPKAD/Bapenda 

v. pelatihan selain diberikan kepada petugas lapangan sebaiknya 

juga diberikan kepada pengawas petugas lapangan. 

4) Pengadaan Sket, Peta Desa/Kelurahan, dan Sarana Pendukung 

Lainnya.  

Jenis sket/peta desa/kelurahan disesuaikan dengan empat alternatif 

kegiatan pendataan yang ada, seperti diuraikan sebagai berikut: 

i. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian 

SPOP Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
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pengembalian SPOP dapat dilakukan dengan bantuan sket/peta 

desa/kelurahan yang dapat diperoleh dari instansi yang 

berkompeten dalam bidang pembuatan peta, menyalin sket/peta 

yang sudah ada, atau sket kasar yang dibuat oleh petugas 

pendata. 

ii. Pendataan dengan identifikasi objek pajak Peta garis/peta foto 

dari desa/kelurahan yang akan didata dapat diperoleh dari 

instansi yang berkompeten dalam bidang pembuatan peta, 

seperti Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata 

Kota, BAPPEDA, TOPDAM, atau instansi lainnya. Skala peta 

disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kepadatan 

penduduknya. Skala peta dalam satu desa/ kelurahan harus 

sama. 

iii. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak Pengadaan peta 

dilaksanakan dengan menggandakan peta desa/ kelurahan dan 

peta rinci yang sudah ada, sebagai hasil dari kegiatan pendataan 

3 (tiga) tahun terakhir/pendataan sebelumnya. 

iv. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak Pengadaan 

peta dapat diperoleh dari instansi yang berkompeten dalam 

pembuatan peta atau dapat dibuat sendiri dengan peralatan yang 

ada. Sebelum dilakukan pembuatan peta perlu disusun petunjuk 

teknis penyusunan peta.  

5) Pembuatan Konsep Sket/Peta Desa/Kelurahan; Tahapan pekerjaan 

dalam pembuatan konsep sket/peta desa/kelurahan adalah sebagai 

berikut: 

i. Orientasi lapangan; Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan 

keadaan yang tergambar pada konsep sket/peta desa/kelurahan 

dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam hal terjadi 

perubahan detail di lapangan terutama detail lapangan yang akan 

dijadikan batas blok, maka perubahan tersebut digambarkan 

pada konsep sket/peta desa/kelurahan. Orientasi lapangan harus 

benar-benar dilaksanakan secara teliti guna mengurangi 

kemungkinan adanya perubahan batas blok pada saat 

pengukuran bidang atau identifikasi objek pajak. 
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ii. Penentuan batas blok; Penentuan batas blok harus 

memperhatikan karakteristik fisik yang tidak berubah dalam kurun 

waktu yang lama, sebagai contoh dalam hal terdapat jalan raya 

dan gang, maka yang ditetapkan sebagai batas blok adalah jalan 

raya. Batas-batas blok yang telah ditentukan tersebut 

digambarkan pada konsep sket/peta kerja dengan menggunakan 

legenda yang telah ditentukan dan berbeda dengan legenda 

yang digunakan sebagai batas Zona Nilai Tanah (ZNT). Tidak 

ada standar tertentu mengenai jumlah objek pajak maupun 

luasan satu blok. Akan tetapi, saat masih ditangani Ditjen Pajak 

kondisi idealnya dalam satu blok menampung lebih kurang 200 

OP atau luasan sekitar 15 hektar. Luasan tersebut terkait 

kemudahan pengawasan baik dalam pelaksanaan pekerjaan 

pengumpulan data di lapangan maupun dalam pemeliharaan 

basis data 

iii. Pemberian Nomor Blok; Perlu adanya penomoran blok yang 

sistematis dan memudahkan untuk dibaca. Adapun penomoran 

blok yang dahulu dilakukan oleh Ditjen Pajak, terdiri dari tiga digit 

dimulai dari kiri atas (barat laut) peta dengan menggunakan 

angka arab, dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum 

jam. 

6) Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT; dengan tahapan kegiatan 

sebagai berikut: 

i. Tahap persiapan; Tahapan persiapan meliputi kegiatan 

penyiapan data serta sumber daya yang diperlukan dalam 

penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dan pembuatan ZNT. 

ii. Pengumpulan data harga jual; Data harga jual adalah informasi 

mengenai harga transaksi dan/atau harga penawaran tanah 

dan/atau bangunan 

iii. Kompilasi data; Data yang terkumpul dalam masing-masing 

kelurahan/desa harus dikelompokkan menurut jenis 

penggunaannya karena jenis penggunaan tanah/bangunan 

merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan nilai 

tanah; mencakup: 

a) Menentukan nilai pasar tanah per meter persegi 
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b) Tanah kosong, nilai pasar dibagi luas tanah dalam satuan 

meter persegi. 

c) Tanah dan bangunan 

(1) Menentukan nilai bangunan dengan menggunakan DBKB 

setempat. 

(2) Nilai pasar dikurangi nilai bangunan diperoleh nilai pasar 

tanah kosong untuk kemudian dibagi luas tanah dalam 

satuan meter persegi. 

d) Membuat batas imajiner ZNT. Batas imajiner dituangkan 

dalam konsep peta ZNT yang telah berisi taburan/sebaran 

data transaksi 

e) Analisis data penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR). Data 

yang dianalisis untuk memperoleh NIR dalam satu ZNT harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(1) Data relatif baru. 

(2) Data Transaksi atau penawaran yang wajar. 

(3) Lokasi yang relatif berdekatan. 

(4) Jenis penggunaan tanah/ bangunan yang relatif sama. 

(5) Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang relatif 

sama. 

f) Pembuatan Peta ZNT Akhir. 

7) Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);  

DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai 

bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 

komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan 

dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan. Setiap tahun DBKB 

dapat disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku. NJOP 

bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk 

bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan. DBKB terdiri atas 

tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas. DBKB 

berlaku untuk setiap kabupaten/kota dan dapat disesuaikan dengan 

perkembangan harga dan upah yang berlaku. 

8) Koordinasi dengan pemda sekitar dan instansi lainnya; Koordinasi 

dengan pemda sekitar dan instansi lainnya dimaksudkan untuk 
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menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembentukan basis 

data SISMIOP, maupun system aplikasi lainnya. 

9) Sosialisasi kepada masyarakat; Rencana tentang kegiatan pendataan 

objek dan wajib pajak perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar 

mendapatkan respond dan partisipasi masyarakat yang positif. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan: Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam 

pekerjaan lapangan antar a lain: 

1) Pengumpulan Data Objek dan Subjek Pajak serta Pemberian NOP 

i. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian 

SPOP Perorangan 

ii. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian 

SPOP kolektif 

iii. Pendataan dengan verifikasi data objek pajak 

iv. Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak 

2) Penyerahan dan penelitian hasil pekerjaan lapangan. Setelah 

dilakukan pengumpulan data objek dan subjek pajak, data diserahkan 

oleh para petugas lapangan secara hierarkis kepada pengawas 

petugas lapangan atau pejabat berwenang. Atas pengumpulan data 

objek dan subjek pajak serta pemberian NOP maka dilanjutkan 

dengan konfirmasi dan penelitian hasil pengumpulan tersebut. 

3. Tahap Pekerjaan Kantor; mencakup 

1) Penelitian Data Masukan 

2) Pembundelan SPOP dan formulir-formulir data pasar 

3) Perekaman Data (ZNT, DBKB dan SPOP) 

4) Pengawasan Kualitas Data 

5) Penyimpanan Bundel 

6) Pembuatan dan Penyimpanan Sket/Peta (Blok/Desa/ Kelurahan/ 

Pembuatan Peta Digital) 

7) Pemutakhiran Data 

8) Produk Keluaran 

 

3. Penilaian  

1) Jenis Objek Pajak  

Dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2, dilakukan 

kegiatan penilaian. Berdasarkan UU 28/2009, NJOP adalah harga rata-rata 
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yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 

tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 

pengganti. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan 

pedalaman, serta laut wilayah Kabupaten/Kota) dan/atau bangunan yang 

melekat di atasnya. 

 Dalam penilaian, objek pajak terlebih dahulu diklasifikasikan karena 

penilaian objek pajak akan ditentukan dari klasisikasi ini, adapun cara dan 

metode penilaian, berdasarkan klasifikasi objek pajak PBB-P2 adalah: 

1) Objek Pajak Umum; adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum 

dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek pajak 

umum terdiri atas: 

a. Objek Pajak Standar; adalah objek-objek pajak yang memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Tanah : < 10.000 m2 

Bangunan : Jumlah lantai < 4 

Luas bangunan : < 1.000 m2 

b. Objek Pajak Non Standar; adalah objek-objek pajak yang memenuhi 

salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Tanah : > 10.000 m2 

Bangunan : Jumlah lantai > 4 

Luas bangunan : > 1.000 m2 

2) Objek Pajak Khusus; adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus 

atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, 

pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain. 

 

2) Metode atau Pendekatan Penilaian 

Nilai adalah kesimpulan akhir dari proses penilaian yang diadakan sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki. Namun harus disadari bahwa 

pelaksanaannya harus dilakukan secara teknis sehingga merupakan 

penaksiran dan pendapat yang sehat atau wajar, berdasarkan fakta yang 

objektif dan keyakinan dalam waktu dan relevansi yang otentik. Meskipun 

banyak teori penilaian, biasanya yang lazim dilakukan ada tiga pendekatan 

atau metode penilaian sebagai berikut: 

1) Pendekatan Data Pasar (The Market Estimate atau Market Data Approach); 
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2)  Pendekatan Biaya (The Physical Estimate atau Cost Approach atau 

Summation Approach);  

3) Pendekatan Pendapatan (The Economic Estimate, Economic Approach 

atau Income Approach). 

Ketiga jenis pendekatan tersebut dapat dipergunakan secara bersama-

sama, tetapi juga dapat dipergunakan hanya satu atau dua pendekatan saja 

tergantung dari data, kondisi, properti yang akan dinilai, serta tujuannya 

1) Pendekatan Data Pasar (The Market Estimate / Market Data Approach) 

Metode/pendekatan data pasar adalah suatu metode untuk memperkirakan 

nilai pasar dari suatu properti berdasarkan harga jual properti lain yang 

serupa yang telah diketahui nilai jualnya dengan cara membandingkan 

properti tersebut. Metode seperti ini sesungguhnya telah pernah 

dipergunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dulu, saat 

menilai atau mengklasir (memberikan kelas atas sawah atau tanah dengan 

cara membanding-bandingkan) hasil umum sawah percobaan yang 

dikaitkan dengan perbandingan harga/nilai atas suatu property berupa 

sawah atau tanah darat/kering atau pekarangan dengan suatu properti 

yang lain yang telah diketahui nilai/harganya/hasilnya. Beberapa prinsip 

pendekatan yang sering digunakan dalam Metode Pendekatan Data Pasar 

adalah: 

i. Prinsip penilaian yang menggunakan dasar pemikiran dengan 

pendekatan prinsip supply and demand, yaitu suatu prinsip yang 

mendasarkan penilaian properti ditentukan oleh keadaan pasar, yang 

selalu merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang 

masing-masing mempunyai pengetahuan yang berkelayakan. 

ii. Prinsip Keseimbangan yang merupakan kelanjutan dari prinsip supply 

and demand, bahwa permintaan dan penawaran akan selalu saling 

mengimbangi, saling isi mengisi, dan bergerak/ bergeser menuju 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran 

iii. Prinsip Penggantian (substitution principle), yang mengatakan bahwa 

property nilainya selalu ditentukan berdasarkan sejumlah uang yang 

dipergunakan untuk memperoleh properti pengganti yang sebanding 

sebagaimana daya guna, harapan keuntungan, manfaat, dan fungsi 

atas properti ter sebut. 
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Properti yang dinilai harus sebanding, maka formulanya adalah 

sebagai berikut: 

Nilai Indikasi Properti = Harga jual properti + 

penyesuaian/adjusment. 

Pendekatan ini dalam PBB-P2 digunakan untuk menentukan NJOP 

tanah 

2) Pendekatan Biaya (Economic Estimate / Cost Approach) 

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan 

dengan teknik atau metode pendekatan dengan cara memperkirakan 

atau menginterpretasikan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 

menghasilkan, atau membangun properti pada masa/waktu sekarang 

dalam keadaan baru dikurangi dengan keausan, penyusutan, atau 

depresiasi properti, dan kemudian ditambah dengan perkiraan nilai 

tanah. Pendekatan biaya dapat dilaksanakan melalui lima langkah dasar 

pelaksanaan, yaitu: 

i. Penilaian tanah dalam keadaan kosong, dengan menggunakan 

pendekatan data pasar. 

ii. Interpretasi/perkiraan nilai ganti atau reproduksi baru atas 

perbaikan atau pembangunan yang berlaku saat ini. 

iii. Penentuan perhitungan penyusutan/depresiasi yang terjadi selama 

umur bangunan. 

iv. Penentuan Nilai Indikasi Bangunan dengan cara mengurangkan 

perkiraan nilai ganti/reproduksi baru dengan keausan/penyusutan 

bangunan  

v. Nilai objek properti diperoleh dengan cara menambahkan Nilai 

Indikasi Bangunan dengan Nilai Indikasi Tanah. 

Metode yang lazim dipergunakan untuk menetapkan nilai reproduksi 

baru/nilai ganti adalah Metode Kalkulasi Biaya (Cost Approach). Metode 

ini menghitung nilai properti (tanah dan bangunan) dengan menganggap 

tanah sebagai tanah kosong. Nilai tanah dihitung dengan menggunakan 

metode perbandingan data pasar. Nilai bangunan dihitung dengan 

menggunakan metode kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh 

dengan mengasumsikan biaya pembangunan/penggantian baru 

kemudian dikurangi dengan penyusutan pada saat penilaian. 
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Rumus: 

Nilai Properti = Nilai Tanah + (Nilai Bangunan Baru – Penyusutan). 

 

Dalam pelaksanaan pendekatan biaya, ada faktor penyusutan/depresiasi 

sebagai akibat penggunaan, pemakaian, dan pendayagunaan properti, 

yang harus diperhitungkan, yaitu: 

i. Penyusutan atau kemerosotan fisik (Physical Deterioration) adalah 

suatu kehilangan nilai yang diakibatkan oleh kemerosotan, 

kerusakan, keretakan, kemunduran badan/fisik properti baik yang 

nampak ataupun tidak nampak, sehingga wujud, struktur, dan elemen 

yang ada menjadi menurun nilai/harganya. 

ii. Penyusutan atau keausan fungsional (Functional Obsolesence) 

merupakan suatu kerugian atau kehilangan yang melekat pada 

properti sebagai akibat dari tidak berfungsi atau rusaknya mekanisme 

alat atau perlengkapan atau tujuan bangunan, sehingga tidak dapat 

memenuhi tujuan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna properti, 

misalnya, lift/escalator rusak, air conditioner tidak dingin atau rusak 

padahal konstruksi bangunan didesain tanpa ventilasi, pintu sering 

macet/tidak dapat dibuka, jendela tidak dapat ditutup dengan benar 

karena engsel telah lepas/kayu mengembang, dan lain-lain. 

iii. Penyusutan ekonomi (Economic Obsolesence) yakni suatu kerugian 

atau kehilangan nilai yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan di luar 

properti yang menyangkut faktor-faktor ekonomi/moneter atau 

lingkungan masyarakat. Hal itu terjadi misalnya karena perubahan 

peraturan pemerintah/zoning, perubahan nilai mata uang sebagai 

akibat krisis moneter, dan lain-lain. 

 

 

3) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendekatan pendapatan ini merupakan suatu teknik penilaian yang 

menghitung atau memperkirakan pendapatan bersih yang 

diproses/dianalisis berdasarkan jumlah modal investasi yang 

menghasilkan pendapatan/penghasilan/return dari jumlah modal 

tersebut. Jumlah modal disebut sebagai nilai kapitalisasi, pada 

hakikatnya adalah sejumlah antisipasi pendapatan tahunan, dikurangi 

beban/biaya/ bunga/gaji atau pengeluaran pertahun, dan diperhitungkan 
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dalam persentase (%) secara matematis sebagai nilai kapitalisasinya. 

Pada dasarnya prosedur penilaian yang ditempuh melalui pendekatan 

pendapatan adalah memproyeksikan pendapatan yang diperhitungkan 

dapat dihasilkan oleh suatu properti dimasa mendatang menjadi nilai 

saat ini. Metode ini dalam penerapannya memerlukan suatu kondisi 

seperti dibawah ini: 

i. Kewajaran atas penghasilan/pendapatan sebagai taksiran dari 

antisipasi pendapatan bersih. 

ii. Waktu atau saat yang menentukan dalam mendapatkan 

penghasilan bersih biasanya mempergunakan umur ekonomis 

(economic life) dari properti. 

iii. Tingkat kapitalisasi yang diubah dalam bentuk persentase (%). 

iv. Konversi pendapatan terhadap modal. 

Dari hal-hal tersebut di atas, maka sesungguhnya tata cara penilaian 

dengan mempergunakan pendekatan pendapatan ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

i. Proses penentuan pendapatan/return/pulangan/penghasilan bersih; 

ii. Proses kapitalisasi. 

 

3) Cara Penilaian 

Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak sedangkan jumlah tenaga 

penilai dan waktu penilaian dilakukan yang tersedia sangat terbatas, maka 

pelaksanaan dengan dua cara, yaitu: 

1) Penilaian Massal; Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR 

yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung 

berdasarkan DBKB. Perhitungan penilaian massal dilakukan terhadap 

objek pajak dengan menggunakan program komputer konstruksi umum 

(Computer Assisted Valuation/CAV). 

2) Penilaian Individual; Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak 

dengan kriteria: 

i. Luasan Objek Pajak: 

(1) Luas tanah > 10.000 M2; 

(2) lantai > 4 lantai; atau 

(3) Luas bangunan > 1.000 M2. 
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ii. Objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari 

Rp.1.000.000.000,00. 

iii. Objek Pajak khusus. 

3) Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan SPOP dan 

LSPOP, sedangkan untuk data-data tambahan dengan menggunakan 

LKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi 

tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing Objek Pajak. 

 

4. Penetapan 

Sesuai Pasal 79 UU 28/2009, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

NJOP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Besarnya NJOP 

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

ditetapkan setiap tahun. Keputusan Kepala Daerah dapat mencantumkan 

tabel klasifikasi nilai tanah dan bangunan dan table DBKB sebagai dasar 

penetapan NJOP tanah dan bangunan. Tabel klasifikasi dimaksud 

merupakan pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa 

tanah dan/atau bangunan. Sedangkan tabel DBKB merupakan daftar yang 

dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 

pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya 

komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.  

Terhadap Objek pajak PBB-P2 yang tidak bersifat khusus, NJOP 

ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil 

penilaian secara massal. Penetapan NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai 

konversi setiap NIR ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai 

jual permukaan bumi (tanah). Sedangkan NJOP berupa bangunan adalah 

sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan 

setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam 

klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan. Sedangkan 

objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan 

berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara 

individual. NJOP Bumi dijumlahkan dengan NJOP Bangunan merupakan 

NJOP total.  

Selanjutnya untuk perhitungan PBB-P2 terutang, pertama kita hitung 

NJOP sebagai dasar perhitungan PBB terutang. Caranya adalah 

mengurangkan NJOP total dengan NJOPTKP. NJOPTKP ditetapkan paling 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  98 
 

rendah Rp10.000.000,00 dan kemungkinan berbeda di setiap daerah. 

Setelah itu, bisa menghitung besarnya PBB terutang dengan cara mengalikan 

NJOP dasar perhitungan dengan tarif PBB.  

 

4. Penyusunan Profil 

 

Profil Wajib Pajak merupakan data-data serta rekaman data perpajakan yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan usaha dan identitasnya. 

Tujuan dari penyusunan profil wajib pajak adalah untuk pengamanan penerimaan 

pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi pajak terhadap 

Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan. 

 Penyusunan profil wajib pajak secara nasional menggunakan Aplikasi 

Profil Berbasis Web (Approweb), yang merupakan aplikasi untuk mempermudah 

pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak yang harus digunakan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

 Menurut surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor se - 01/pj/2012, 

Modul yang tersedia pada Approweb terdiri atas 4 (empat) modul, sebagai 

berikut: 

(1) Modul Penerimaan; Modul ini merupakan modul yang berisi informasi 

perkembangan penerimaan pajak baik per jenis pajak, per Wajib Pajak, 

per KPP, per bulan atau per AR dari data penerimaan. Modul ini dapat 

memberikan informasi terkait dengan informasi penerimaan MPN, SPM, 

valuta asing, DTP, SPMKP secara terstruktur dan dapat ditelusuri hingga 

SSP. 

(2) Modul Profil: Modul ini merupakan modul utama yang berisi informasi dari 

data yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk isian Account 

Representative yang memberikan informasi seluas-luasnya tentang Wajib 

Pajak tersebut. Profil yang dikembangkan, meliputi Wajib Pajak Badan, 

Orang Pribadi, Bendahara dan Cabang usaha. 

(3) Modul Analisis: Modul ini merupakan modul yang memberikan informasi 

yang tersaji secara otomatis sebagai sistem peringatan dini kondisi Wajib 

Pajak secara umum atau khusus, sebagai langkah awal dalam 

pengambilan keputusan (Decision Support System). 
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(4) Modul Pengawasan; Modul ini merupakan modul yang memberikan 

informasi kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh Account 

Reperesentative dan pengawasan lainnya. 

Elemen profil WP terdiri dari: 

(1) Data Pokok: Data Pokok dalam Profile WP merupakan informasi tentang 

identitas WP secara umum dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan antara lain: Nama WP, NPWPD dan NIK 

(2) Data Objek Pajak: antara lain jenis dan klasisfikasi objek pajak, NJOP 

dan Besaran Pajak 

(3) Data Kewajiban Pajak: seperti kepatuhan dalam pembayaran 

 

 Pemutakhiran data profil Wajib Pajak harus selalu dilakukan secara 

regular, dimana informasi pemutakhiran dapat bersumber dari  

(1) Hasil kunjungan kerja ke Wajib Pajak (visit); 

(2) Data hasil pemeriksaan yang berbeda atau belum ada di profil; 

(3) Data penagihan yang berbeda atau belum ada di profil; 

(4) Data lainnya 

5. Pemeriksaan BPHTB 

Menurut UU No 28/2009; pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

 

 Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi 

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

dan Retribusi. 

 Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

(1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang; 
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(2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 

(3) memberikan keterangan yang diperlukan. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan 

Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 Pemeriksaan BPHTB adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban 

BPHTB atau untuk menyelesaikan keberatan BPHTB. Pemeriksaan BPHTB 

dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan 

Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti 

yang tidak terdapat di Kantor. 

 Pemeriksaan BPHTB wajib dilakukan dalam hal  

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran BPHTB selain permohonan karena keputusan keberatan, 

putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, 

atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB; 

(2) dapat dilakukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau 

b. terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi. 

   

 Hasil Pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPHTB (LHPB) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan oleh 

Perkada, dan dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, maka 

LHPB merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan pajak.     

 LHPB selanjutnya digunakan untuk pembuatan nota penghitungan 

BPHTB sebagai dasar penerbitan : 

(1) Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB), apabila jumlah BPHTB 

yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang 

atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau 

(2) Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN), apabila jumlah BPHTB yang 

dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau 

(3) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB), apabila jumlah BPHTB 

yang terutang kurang dibayar; atau 
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(4) Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), apabila 

terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah 

diterbitkannya SKBKB; atau 

(5) Surat Tagihan BPHTB (STB), apabila pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa 

denda dan/atau bunga; atau 

(6) Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang 

dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib 

Pajak. 

       

2.4. Analisis pengembangan potensi PBB-P2 dan BPHTB 

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau 

diperoleh hasil atau manfaatnya. Untuk mendapatkan atau memperolehnya 

diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam 

tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu 

dilakukan upaya pajak (tax effort). Karena potensi tersebut sifatnya masih 

tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis 

potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi 

terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan. Bagi 

manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan 

memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan 

kapasitas enterpreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor publik.  

 Osborne dan Gaebler menyatakan pentingnya menumbuhkan 

pemerintahan wirausaha membelanjakan anggaran (earning rather than 

spending). Menumbuhkan birokrasi wirausaha ini merupakan tantangan bagi 

manajer publik, terutama kepala daerah pejabat terkait di lingkungan 

pemerintahan daerah. (Mahmudi, 2010). Salah satu cara yang bisa dilakukan 

oleh pimpinan daerah untuk memahami dan mengenal potensi pendapatan 

daerahnya adalah dengan melakukan perhitungan penggalian informasi kondisi 

mikro maupun makro ekonomi daerah. 

 Tingkat perekonomian daerah memiliki sumber dan hasil yang berbeda-

beda, hal ini tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

Perbedaan salah satunya bisa terjadi karena kondisi demografi, sosial budaya, 
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faktor ekonomi maupun faktor-faktor non ekonomi lainnya. Potensi-potensi ini 

harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar peningkatan 

perekonomian dapat tercapai. Namun demikian, tidak semua daerah mampu 

mengelola potensi yang dimilikinya dengan baik, sehingga terkadang potensi 

tersebut menjadi tidak termanfaatkan dengan baik. Salah satu yang menjadi 

penyebab adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mengelola 

potensi daerah tersebut.  

 Langkah Untuk menghitung potensi PBB-P2 adalah: (Sucipto, 2013) 

(1) Menghitung total luas wilayah potensi pajak (WPP) = total luas –

(RTHP+Non OP PBB-P2) 

(2) Mengestimasi jumlah wajib pajak dan besar NJOP.  

(3) Menghitung besarnya NJOPKP= NJOP-NJOPTKP (Perda) 

(4) Potensi PBB-P2 = Tarif Pajak x NJOPKP 

 

Sedangkan potensi daerah secara garis besarnya dapat digolongkan 

menjadi: (Mahmudi, 2010) 

(1) Daerah dengan potensi dan kemampuan mengelola potensi daerahnya yang 

tinggi. 

(2) Daerah dengan potensi daerah yang tinggi tetapi kemampuan untuk 

mengelola potensi tersebut rendah. 

(3) Daerah dengan potensi daerah yang rendah tetapi memiliki kemampuan 

mengelola yang tinggi. 

(4) Daerah dengan potensi daerah yang rendah dan kemampuan mengelola 

potensinya juga rendah. 

 

Pengelompokan potensi pendapatan daerah dan kemampuan untuk 

mengelola potensi tersebut dapat terlihat pada gambar 1, dimana: 

Pada Kuadran I merupakan kondisi terbaik, karena suatu daerah memiliki potensi 

pendapatan yang besar dan pemerintah daerah mampu untuk mengelola potensi 

tersebut dengan sangat baik karena memiliki kualitas SDM pengelola yang 

memadai. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber 

pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan 

mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi 

seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi 

menikmati potensi pendapatan tersebut. Hal ini khususnya terkait dengan potensi 

ekonomi dari sumber daya alam yang tidak terbarui, seperti barang tambang. 
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 Kuadran II merupakan suatu kondisi dari suatu daerah yang memiliki 

kualitas SDM untuk mengelola potensi daerah secara memadai, namun masih 

belum mampu mengelola seluruh potensi pendapatan daerah yang sangat tinggi. 

Indonesia secara negara masuk dalam kondisi kuadran ini, dan biasanya kondisi 

ini adalah negara-negara berkembang. Kondisi pada kuadran II ini cukup rawan 

karena dapat dijadikan peluang oleh pihak asing dengan kemampuan 

kompetensi yang lebih tinggi untuk meng-eksploitasi (memanfaatkan) potensi 

daerah yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. 

 Langkah yang paling efektif untuk mengatasi kondisi pada kuadran ini 

adalah perlunya sikap patriotisme dan nasionalisme ekonomi, yaitu motivasi 

pribadi untuk dapat memberikan kontribusi dan menggunakan potensi daerah 

untuk meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga generasi di masa mendatang 

dapat menikmati hasil dari potensi daerah tersebut.  

 Kuadran III merupakan kondisi daerah yang pada dasarnya memiliki 

kemampuan mengelola potensi daerah yang tinggi, tetapi sumber daya alam dan 

potensi daerahnya relative rendah. Dengan kondisi seperti ini, maka pimpinan 

daerah harus melakukan strategi antara lainnya adalah ekstensifikasi atau 

ekspansi. Contohnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak memiliki 

potensi hutan ataupun sumber daya alam yang tinggi, namun daerah ini mampu 

menghasilkan banyak produk yang berasal dari sumber tersebut, dengan 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di daerah sekitarnya. Dengan 

melakukan strategi yang tepat, maka sektor yang masuk dalam Kuadran III, bisa 

naik mencapai Kuadran II dan bahkan mencapai Kuadran I. 

 

 
Gambar 1. Klasifikasi Potensi Daerah 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  104 
 

 

 Kuadran IV merupakan suatu kondisi yang harus dihindari oleh 

pemerintah daerah, dikarenakan pada kuadran ini, potensi daerah sangat rendah 

sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu untuk 

meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan pemerintah 

daerah tidak mampu untuk menemukan strategi terbaik dan tidak memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka 

pemerintah harus mencari strategi untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya 

melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga kualitas dan kuantitas pihak 

yang mengelola potensi pendapatan daerah akan meningkat. Peran pemimpin 

daerah juga akan sangat penting, karena kepala daerah akan memegang peran 

penting untuk mengarahkan seluruh strategi dan rencana kerja agar seluruh 

sektor mampu meningkatkan kondisi perekonomian sehingga dapat ditingkatkan 

untuk mencapai kuadaran III 

 Untuk menghitung potensi pajak daerah pada umumnya dapat digunakan 

rumus: (tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991) 

 

 
Dengan kriteria: 

(1) Jika Potensi  0,00%-10,00 %  = sangat kurang berpotensi,  

(2) Jika Potensi 10,10%-20 %  = kurang berpotensi,  

(3) Jika Potensi 20,10 % - 30 %  = berpotensi sedang 

(4) Jika Potensi 30,10%-40%  = Potensi Cukup Baik 

(5) Jika Potensi 40,10%-50%  = Potensi baik 

(6) Jika Potensi diatas 50 %  = Potesni sangat baik 

 

Untuk kemampuan pengelolaan Pajak, dapat dilihat dari besarnya nilai Tax effort; 

yang merupakan rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh terhadap 

estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi 

penerimaan pajak, dimana suatu daerah memiliki tax effort yang tinggi jika nilai 

rasionya lebih besar dari 1. Hal ini mengindikasikan daerah yang bersangkutan 

mampu memanfaatkan atau menggali seluruh basis pajaknya untuk 

meningkatkan PAD. 

 Selanjutnya untuk mengidentifikasikan potensi pajak daerah, perlu 

ditentukan klasifikasi potensi penerimaan untuk setiap jenis pajak daerah. 

Klasifikasi ini secara umum dapat digunakan untuk jenis pungutan lainnya 
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(retribusi daerah). Untuk klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah diperlukan 

2 indikator pokok, yaitu: 

(1) Ratio Proporsi: penghitungan nilain ratio proporsi dilakukan dengan 

membandingkan antara realisasi penerimaan jenis pajak daerah tertentu 

dengan rata-rata penerimaan pajak daerah. Rata-rata pajak daerah diperoleh 

dari perhitungan jumlah seluruh penerimaan pajak daerah dibagi dengan 

jumlah jenis pajak daerah 

(2) Ratio Tambahan; nilai ratio tambahan diperoleh dengan membandingan 

pertumbuhan jenis pajak tertentu dengan pertumbuhan total pajak daerah. 

 Berdasarkan nilai kedua rasio diatas, klasifikasi potensi penerimaan pajak 

dapat digolongkan menjadi: 

(1) Penerimaan Prima; Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaam 

prima jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan 

satu. 

(2) Penerimaan Potensial: Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan 

potensial jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan 

satu dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total 

penerimaan pajak atau retribusi daerah lebih besar atau sama dengan satu. 

(3) Berkembang; Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio 

tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan ratio 

proporsi atau sumbangannya terhadap rata- rata total penerimaan pajak 

daerah lebih besar atau sama dengan satu. 

(4) Terbelakang; Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio 

tambahan (pertumbuhan) atau sumbangannya terhadap rata-rata total 

penerimaan pajak daerah keduanya lebih kecil atau sama dengan satu. 

Tabel 9. Klasifikasi Potensi Pajak 

 
Rasio Pertumbuhan  
 

Rasio Proporsi 
 

Xi /(Rata−rata X) > 1 Xi /(Rata−rata X)< 1 

PPXi / PPXTotal > 1 
 

Prima Berkembang 

PPXi / PPXTotal < 1 
 

Potensial Terbelakang 

 

2.5. Studi kasus terkait PBB-P2 dan BPHTB 

A. Latihan Perhitungan PBB  
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PT. Bangun Mandiri mendirikan Rumah Susun di Kota Bukit Berbunga 

dengan data sebagai data sebagai berikut: 

1) Luas Tanah 7.000 M2, NJOP = Rp 394.000/ M2 

2)  Luas Bangunan Hunian: 

a. Tipe 21 (200 unit)  

b. Tipe 36 (100 unit)  

c. Tipe 48 (50 unit)  

d. Total Luas Bangunan Hunian = 10.200 M2 

e. NJOP Bangunan Hunian = Rp 365.000/ M 

3) Bangunan Bersama:Tangga Kaki Lima seluas 1.800 M2 

4) Bangunan Sarana: Jalan, Tempat Parkir, dll = 2.000 M2, 

Hitunglah PBB untuk masing-masing tipe hunian? 

  

Jawab: 

  

NJOP Tanah 7.000 X 394.000 = 2.758.000.000  

NJOP Bangunan   

 - Hunian 10.200 X 365.000 = 3.723.000.000  

 - Bersama 1.800 X 365.000 = 657.000.000  

 - Sarana 2.000 X 365.000 = 730.000.000  

Jumlah NJOP Bangunan 5.110.000.000  

   

PBB Tipe 21   

NJOP Tanah 21/ 10.200 x 2.758.000.000 5.678.235   

NJOP Bangunan 21/ 10.200 x 5.110.000.000 10.520.588   

NJOP Dasar Pengenaan PBB 16.198.824   

NJOPTKP 12.000.000   

NJOP untuk Penghitungan PBB 4.198.824   

NJKP 20% X 4.198.824 839.765   

PBB terutang 0,50% X 839.765 4.199  

   

PBB Tipe 36   

NJOP Tanah 36/ 10.200 x 2.758.000.000 9.734.118   

NJOP Bangunan 36/ 10.200 x 5.110.000.000 18.035.294   

NJOP Dasar Pengenaan PBB 27.769.412   

NJOPTKP 12.000.000   

NJOP untuk Penghitungan PBB 15.769.412   

NJKP 20% X 15.769.412 3.153.882   

PBB terutang 0,50% X 3.153.882 15.769  

   

PBB Tipe 48   

NJOP Tanah 48/ 10.200 x 2.758.000.000 12.978.824   

NJOP Bangunan 48/ 10.200 x 5.110.000.000 24.047.059   

NJOP Dasar Pengenaan PBB 37.025.882   

NJOPTKP 12.000.000   
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NJOP untuk Penghitungan PBB 25.025.882   

NJKP 20% X 25.025.882 5.005.176   

PBB terutang 0,50% X 5.005.176 25.026  

   

B. Latihan Perhitungan BPHTB  

a. Pada tanggal 1 Maret 2021, Bapak Gideon membeli sebuah rumah seluas 

200 M2 yang berada diatas sebidang tanah hak milik seluas 500 M2 di Kota 

Bunga dengan harga perolehan sebesar Rp500.000.000,. Berdasarkan 

data SPPT PBB atas objek tersebut ternyata NJOPnya sebesar 

Rp.600.000.000,- (tanah dan bangunan). Bila NPOPTKP ditentukan 

sebesar Rp50.000.000,- maka berapa BPHTB yang harus dipenuhi oleh 

Bapak Gideon?  

Jawab:  

 NPOP = Rp 600.000.000 NPOPTKP Rp 50.000.000  

 NPOPKP = Rp 550.000.000 x Tarif 5% BPHTB = Rp 27.500.000,- 

b. Burhan menerima hibah wasiat dari kakeknya di kawasan desa Suka Maju 

sebidang tanah seluas 300 M2 dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran 

hak sebesar Rp300 juta. Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SPPT 

PBB pada tahun pendaftaran hak dengan NJOP sebesar Rp250 juta. 

Apabila NPOPTKP pada daerah tersebut ditentukan sebesar Rp 50 juta 

maka hitunglah BPHTB yang terutang?  

Jawab:  

NPOP = Rp 300.000.000 NPOPTKP = Rp 50.000.000 NPOPKP  

NPOP = Rp 250.000.000 x Tarif 5% BPHTB = Rp 6.250.000 

 

c. Sebuah perusahaan negara milik daerah (BUMD Perpakiran) menerima 

hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung 

untuk parkir dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar Rp1 

milyar. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan SPPT PBB 

dengan NJOP sebesar Rp1,25 milyar. Apabila NPOPTKP atas daerah 

tersebut ditetapkan sebesar Rp 50 juta maka hitunglah besarnya BPHTB 

yang harus dibayar oleh BUMD Perpakiran tersebut?  

Jawab:  

NPOP = Rp 1.250.000.000 NPOPTKP = Rp 50.000.000  

NPOPKP = Rp 1.200.000.000 Tarif  x 5% BPHTB = Rp 30.000.000 

 

d. Bapak Rudi membeli sebidang tanah di Sumberwaras pada tanggal 5 

Januari 2021 dengan harga perolehan menurut PPAT setempat sebesar 

Rp.300.000.000,- dan BPHTBnya telah dibayar lunas pada tanggal 

tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

PBB Kota Sumberwaras pada tanggal 7 Pebruari 2021, ternyata NJOP 
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PBB atas tanah tersebut adalah sebesar Rp.350.000.000,- Pada tanggal 1 

Maret 2021 diperoleh data baru (novum), ternyata transaksi yang benar 

atas tanah tersebut adalah sebesar Rp400.000.000,- Atas temuan-temuan 

tersebut diatas Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Sumberwaras telah 

menerbitkan SKBKB pada tanggal 7 Pebruari 2021 dan SKBKBT pada 

tanggal 1 Maret 2021. Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Bapak Rudi 

berdasarkan SKBKB dan SKBKBT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pelayanan PBB tersebut bila NPOPTKP ditentukan sebesar 

Rp50.000.000,- ?  

 

Jawab :  

• BPHTB yang telah dibayar pada tanggal 5 Januari 2021 adalah: 5% x 

(300.000.000 - 50.000.000) = Rp12.500.000,  

• BPHTB yang seharusnya terutang pada tanggal 7 Pebruari 2021 : 5% x 

(350.000.000 - 50.000.000) = Rp15.000.000,-  

• BPHTB yang telah dibayar = Rp12.500.000,-  

• BPHTB kurang bayar = Rp 2.500.000,-  

• Denda: 2 x 2% x Rp2.500.000,- = Rp 100.000,- SKBKB = Rp 

2.600.000,- 3. BPHTB yang seharusnya terutang pada tanggal 1 Maret 

2003 : 5% x (400.000.000 - 50.000.000) = Rp17.500.000,-  

• BPHTB yang telah dibayar = Rp15.000.000,-  

• BPHTB kurang bayar = Rp 2.500.000,-  

• Sanksi administrasi (100%) = Rp 2.500.000,- SKBKBT = Rp 5.000.000,- 

 

 

BAB III  

PENGGALIAN POTENSI  PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,  

PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR 

 

3.1. Pendahuluan 

Bagian ini, membahas tentang penggalian potensi penerimaan pajak dalam 

kontek Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD). Undang-undang No. 28/2009, memberikan lahan yang sudah dibatasi 

dalam menggali penerimaan daerah, karena Undang-undang ini memberikan 

daftar tertutup untuk menggali penerimaan daerah. Oleh sebab itu, pembahasan 

penggalian potensi penerimaan pajak, lebih difokuskan pada teknik intensifikasi 

melalui perencanaan pajak daerah, pengawasan dan peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak (WP). Pembahasan dimulai dengan konsep intensifikasi dan 
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ekstensifikasi, kedua, membahas tentang konsep potensi dan penentuan target, 

ketiga membahas tentang pengawas WP melalui profeling WP, keempat 

membahas tentang peningkatan kepatuhan WP melalui Pemeriksaan Pajak dan 

bagian kelima membahas tentang kasus terkait penggalian potensi pajak. 

3.2.  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak hotel, Pajak Restoran,  
Pajak hiburan dan Pajak Parkir 

Pengertian intensifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan yang lebih hebat; atau 

pengintensifan apa yang sudah dilakukan. Konteks penerimaan pajak daerah, 

intensifikasi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah dari subjek dan objek yang ada. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan peningkatan penerimaan ini, dilakukan 

dengan melakukan lebih intensif atau lebih giat lagi upaya penagihan dan 

meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Seperti juga diungkapkan oleh Soemitro 

(1990) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan 

yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas 

penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif 

pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.  Lebih lanjut menurut Siddik 

(2002), upaya dalam rangka intensifikasi  penerimaan, upaya yang dapat 

dilakukan antara lain: 

a) Memperluas basis penerimaan, Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu 

mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, 

memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung 

kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. 

b) Memperkuat proses pemungutan, Upaya yang dilakukan dalam memperkuat 

proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, 

mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. 

c) Meningkatkan pengawasan, Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain 

dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala,  memperbaiki 

proses  pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan 

sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan   pembayaran   pajak   dan   

pelayanan   yang diberikan oleh daerah. 

d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 
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prosedur  administrasi  pajak  melalui  penyederhanaan admnistrasi pajak, 

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 

e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang 

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, dijelaskan 

bahwa: “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Tetapi definisi tentang ekstensifikasi 

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. Dengan demikian, dalam pengertian 

ekstensifikasi terkini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

35/PJ/2013 tidak lagi termasuk perluasan objek pajak. Hal ini sejalan dengan 

UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa 

pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menambah jenis pajak dan 

retribusi daerah baru (Close-List System). Artinya, pemungutan pajak daerah dan 

reribusi daerah hanya diperbolehkan untuk jenis pajak dan retribusi yang telah 

ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009. 

Selanjutnya Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 dijelaskan bahwa Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi 

penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah 

tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan 

ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan demikian, intensifikasi pajak akan dilakukan 

melalui penggalian potensi terhadap wajib pajak lama dan atau juga wajib pajak 

baru yang dihasilkan dari proses ekstensifikasi. 

 

3.3.  Intensifikasi; Perencanaan Penerimaan Pajak 

Perencanaan, merupakan titik awal dari pengelolaan pajak. Perencanaan yang 

baik, merupakan instrumen yang efektif dalam melakukan pengelolaan. 

Perencanaan juga  memberikan dasar dalam melakukan pengendalian 

penerimaan. Bagian berikut ini, membahas tentang perencanaan penerimaan 
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pajak, pembahasan difokuskan tentang perhitungan potensi dan target 

penerimaan pajak.  

Potensi dan Target Penerimaan Pajak daerah 

Definisi potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah  

kemampuan dasar yang dimiliki suatu subjek. Berdasarkan definisi potensi ini, 

maka potensi pajak daerah merupakan potensi dasar penerimaan pajak yang 

dimilik oleh suatu daerah. Seperti halnya kapasitas teoritis suatu mesin 

merupakan potensi mesin suatu ouput dalam hal semua asumsi terpenuhi, 

misalkan kemampuan pekerja dan lingkungan yang sesuai. Oleh sebab itu, 

perusahaan dalam menargetkan berapa jumlah produksi akan 

mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.  

Seperti halnya penentuan target pada perusahaan manufaktur, penentuan target 

pajak juga didasarkan atas potensi pajak (kapasitas teoritis), dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal, adalah kemampuan pengelola pajak 

dalam memungut pajak. Elemen ini, di antaranya, kemampuan SDM, saran dan 

prasaran yang mendukung dalam pengelolaan penerimaan pajak. Faktor 

eksternal  adalah tingkat kepatuhan Wajib dan yang ketiga faktor yang dapat 

diprediksi atau di luar kendali seperti musibah, dan bencana alam dsb. Seperti 

kasus sekarang yakni pademi corona saat ini. Pademi sekarang, merupakan 

faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh WP maupun Fiskus. Pademi saat ini, 

sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi, sehingga berpengaruh pada 

pendapatan atau aktivitas bisnis WP. Penurunan aktivitas bisnis berdampak pada 

penerimaan pajak daerah.  Berdasarkan hal tersebut, secara sederhana rumus 

perhitungan target penerimaan pajak sebagai berikut:   

Target Penerimaan Pajak: Petensi Pajak X KA/KP X TK 

Catatan: 1) KA/KP: Kemampuann Administrasi/Pengelola Pajak 

2) Tingkat kepatuhan WP 
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3.4. Perhitungan Potensi dan Target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak parkir 

Pendekatan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat 

dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder 

seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi. Namun, metode ini tidak dapat 

memberi arah  kebijakan  spesifik yang harus dilakukan  guna  meningkatkan  

potensi.  Oleh karena itu, dalam kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah, 

di samping menggunakan data sekunder juga diikuti dengan kajian berbasis 

mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. 

 

3.4.1 Perhitungan Potensi dengan Pendekatan Makro 

Perhitungan potensi  dengan pendekatan makro menggunakan data makro  

seperti data PDRB. Data PDRB merupakan data sekunder yang bersumber dari 

BPS. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan suatu aktivitas 

ekonomi yang menunjukkan nilai tambah atas produk akhir yang dihasilkan suatu 

daerah. Dengan pendekatan makro, maka untuk pajak tertentu potensinya dapat 

dihitung berdasarkan data PDRB per sektor. Misalnya potensi  pajak hotel dan 

restoran jalan dapat dihitung dari PDRB jasa akomodasi dan makan minum. 

Sektor-sektor PDRB yang terkait dengan pajak disajikan dalam tabel berikut: 

A. Pendekatan Makro : Data PDRB 

Dalam menghitung potensi digunakan tahapan pengolahan data pendekatan 

makro sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Nilai tambah yang dihasilkan 

oleh sektor Penyediaan  Akomodasi  dan Makan Minum pada tahun 201  

berjumlah Rp109.969,30  Juta.  Karena  jumlah  hotel  dan  akomodasi  di  

Kabupaten  ABC terbatas,  maka  diasumsikan  80,00%  di antaranya  

merupakan  jasa  makan  minum. Biaya antara jasa makan minum ini 

diperkirakan sebesar 50%, serta nilai output yang kena pajak berjumlah 90%. 

Berdasarkan jumlah PDRB dan asumsi seperti dijelaskan di atas, maka potensi 

pajak restoran pada tahun 2018 berjumlah Rp1.583.558 juta. 

Perhitungan potensi pajak restoran di Kabupaten ABC dapat dihitung seperti 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 10. Perhitungan Potensi Pajak Restoran Tahun 2018 dengan 
Pendekatan Makro (Rp Juta) 
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No Uraian Keterangan/Jumlah 

1 Jenis Lapangan Usaha Sektor Ekonomi Penyediaan Makan 
Minum 2 Total PDRB 109.969,3

0 3 Asumsi Proporsi Jasa Makan Minum 80% 

4 Asumsi Biaya Antara 50% 

5 Nilai Jual (output) 17.595.08
8 6 Persentase Nilai Output kena pajak 90% 

7 Nilai Output kena pajak 15.835.57
9 8 Tarif Pajak 10% 

9 Potensi Pajak 2018 1.583.55
8 

 Berdasarkan  hasil  perhitungan  potensi  tahun  2018  tersebut  dapat  

pula dihitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dengan menggunakan rata-

rata laju pertumbuhan PDRB per tahun lapangan usaha akomodasi dan makan 

minum, yaitu sebesar 14,15%. Hasil proyeksi potensi Pajak Restoran tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 11. Proyeksi Potensi Pajak Restoran  

dengan Pendekatan Makro 

(Rp Juta) 

No Tahun Potensi Pajak 

1 Thn 2020 2.063.481 

2 Thn 2021 2.355.503 

3 Thn 2022 2.688.853 

4 Thn 2023 3.069.377 

5 Thn 2024 3.503.753 

6 Thn 2025 3.999.602 

 

3.4.1.2 Laju Pertumbuhan 

Dalam menganalisa potensi penerimaan pajak restoran dilakukan dengan 

pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2014 – tahun 2018. Realisasi 

pajak restoran dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selalu mengalami 

peningkatan, dengan laju pertumbuhanm7,63% per tahun. Karena potensi 

masa datang tingkat pengunjung dan penambahan jumlah restoran, maka 

laju pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi 

potensi pajak restoran masa datang. 

 Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi 

pajak restoran ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total 

PDRB harga berlaku Kabupaten ABC dari tahun 2014 – tahun 2018, yaitu 

sebesar 8,00% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke 

tahun terjadi kenaikan nilai objek Pajak Restoran karena faktor inflasi. 

 Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan Pajak Restoran. 

Pada tahun 2014 jumlah pajak restoran yang dihasilkan berjumlah 

Rp1.114,61 dan meningkat menjadi Rp1.495,67 pada tahun 2018. Berarti 

dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 

7,63%. Tabel 5.5 menyajikan perkembangan realisasi penerimaan pajak 

restoran Kabupaten ABC tahun 2014 – tahun 2018, yaitu sebagai berikut: 

  



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  115 
 

Tabel 12. Realisasi Pajak Restoran (Rp juta) 

No Tahun Jumlah 

1 Thn 2014 1.114,61 

2 Thn 2015 1.240,23 

3 Thn 2016 1.466,65 

4 Thn 2017 1.445,50 

5 Thn 2018 1.495,67 

                         Sumber: BKD Kabupaten ABC (diolah) 

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan 

mengalikan realisasi pajak restoran dengan laju pertumbuhan rata-rata 

pertahun dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB 

pada harga berlaku Kabupaten ABC 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan 

Pajak Restoran tersebut dapat dillihat sebagai berikut: 

Tabel 13. Proyeksi Potensi Pajak Restoran dengan  

Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta) 

No Tahun 
Proyeksi Berdasarkan 

Pertumbuhan Rata-Rata 

Pajak PDRB 

1 Thn 2020 1.732,58 1.744,67 

2 Thn 2021 1.864,75 1.884,31 

3 Thn 2022 2.007,01 2.035,13 

4 Thn 2023 2.160,11 2.198,02 

5 Thn 2024 2.324,90 2.373,95 

6 Thn 2025 2.502,26 2.563,95 

 
 

3.5. Pendekatan Mikro 

Analisa potensi pajak dengan pendekatan mikro didasarkan pada data primer 

berupa hasil observasi terhadap objek pajak dan wawancara dengan wajib pajak. 

Observasi dilakukan langsung terhadap objek pajak daerah Kabupaten ABC. 

Perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dengan   pendekatan  mikro  

adalah   dengan mengalikan jumlah perkiraan omset wajib pajak dengan tarif 

pajaknya. 

 

3.5.1. Perhitungan Potensi Pajak Restoran 

Pendataan jumlah rumah makan di Kabupaten ABC pada awal tahun 2018 

menghasilkan data wajib pajak restoran di Kabupaten ABC adalah 10 Wajib 



Modul Penggalian Potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  116 
 

Pajak yang  tersebar di 4  Kecamatan. Berikut disajikan hasil observasi 

terhadap restoran yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini. 

Tabel 14. Hasil Survey Potensi Pajak Restoran 

 

 Untuk menghitung potensi pajak restoran dengan pendekatan mikro ini, 

maka pertama-tama dihitung rata-rata jumlah omset penjualan dan jumlah pajak 

restoran yang harus dibayar oleh WP yang disurvey. Berdasarkan data tersebut 

dihitung jumlah omset dan jumlah kewajiban pajak restoran dari masing-masing 

wajib pajak sampel. 

Tabel 15. Perhitungan Potensi Pajak Restoran 

 

 Berdasarkan perhitungan di atas, didapat jumlah omset per tahun adalah 

Rp. 6,232,875,000 dengan jumlah potensi Pajak Restoran per tahun Rp 

623,287,500 

Pagi Siang Sore

1 Sup Abang 50 69 0 119
20,000              

2 Dendeng Baracik 9 15 13 37                11,250 

3 Amai Rani 17 71 51 139                15,000 

4 Heller Mama 10 93 45 148
18,000              

5 Ampera Ridho 15 21 5 41
15,000              

6 Sungai Kalu 7 17 6 30
22,000              

7 Sawah Ujuang 38 55 11 104
15,000              

8 Pondok Salero 37 204 81 322
15,000              

9 Takana Juo 35 76 43 154
18,000              

10 Damar Resto 46 48 33 127
22,000              

No Nama Rumah Makan

Jumlah 

Tamu

Hasil Survey

Harga

1 Sup Abang 119
20,000             2,380,000        714,000,000.00            10% 71,400,000.00      

2 Dendeng Baracik 37              11,250 
416,250           124,875,000.00            10% 12,487,500.00      

3 Amai Rani 139              15,000 
2,085,000        625,500,000.00            10% 62,550,000.00      

4 Heller Mama 148
18,000             2,664,000        799,200,000.00            10% 79,920,000.00      

5 Ampera Ridho 41
15,000             615,000           184,500,000.00            10% 18,450,000.00      

6 Sungai Kalu 30
22,000             660,000           198,000,000.00            10% 19,800,000.00      

7 Sawah Ujuang 104
15,000             1,560,000        468,000,000.00            10% 46,800,000.00      

8 Pondok Salero 322
15,000             4,830,000        1,449,000,000.00         10% 144,900,000.00   

9 Takana Juo 154
18,000             2,772,000        831,600,000.00            10% 83,160,000.00      

10 Damar Resto 127
22,000             2,794,000        838,200,000.00            10% 83,820,000.00      

Jumlah Potensi 6,232,875,000.00         623,287,500.00   

Tarif Pajak Restoran

Jumlah 

Tamu HargaNo Nama Rumah Makan

Pendapatan 

per hari
Pendapatan per tahun
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3.5.2 Perhitungan Potensi Pajak Hotel 

Seperti halnya perhitungan potensi pajak restoran, perhitungan potensi pajak 

hotel dengan pendekatan mikro dilakukan melalui survey terhadap wajib pajak. 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan potensi pajak hotel: 

1. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh 

hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, motel, wisma, dan 

sebagainya. 

2. Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel 

disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. Namun jika 

karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan 

pengambilan sampel. 

3. Melakukan observasi untuk memperoleh data : 

- Kelas/jenis kamar  

- Tarif kamar 

- Jumlah kamar 

- Tingkat hunian kamar 

- Menghitung rata-rata hunian kamar 

- Menghitung potensi pajak 

4. Menghitung rata-rata hunian kamar 

Ilustrasi: Perhitungan Potensi Pajak Hotel 

Pemda ABC telah melakukan survey terhadap hotel yang berada di wilayah  

Kabupaten ABC. 

Tabel 16 

Hasil Survey atas Hotel di Wilayah Kabupaten ABC 

No Hotel 

Hasil Survey Rata 

Pengujung Rata Tarif 1 2 3 

1 Abang 50 100 150 100    300,000  

2 Denai 100 150 200 150    200,000  

3 Rani 50 100 150 100    400,000  

4 Mama 45 75 125 82    250,000  

5 Ridho 35 110 125 90    300,000  

6 Kalu 60 90 150 100    200,000  

7 Sawah 50 100 150 100    200,000 
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8 Pondok 
Mertua 

75 120 150 115    150,000  

9 Takana Juo 30 70 100 67    150,000  

10 Damar  50 100 150 100    150,000  

 

Langkah berikutnya menghitung Potensi Pajak Hotel 

Tabel 17 

Perhitungan Potensi Pajak Hotel 

 

 

3.6. Penyusunan Profil, Pemeriksaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan dan Pajak Parkir 

3.6.1 Pendahuluan 

Profile WP menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan 

analisis, mengukur  tingkat  resiko  dan  kepatuhan WP  serta untuk  lebih 

mengenal WP yang terdaftar di instansi kerjanya  dan  dapat memonitor 

perkembangan usaha WP bersangkutan dan melakukan  pengawasan,  

penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik.  

Profile Wajib merupakan instrumen yang penting dalam menentukan kebijakan 

pengelolan penerimaan daerah khususnya pajak daerah. Namun sampai saat ini, 

masih kurang dukungan untuk hal ini tersusun dengan baik. Kondisi kurangnya 

dukungan, disebabkan beberapa hal, pertama masih banyak daerah belum 

mempunyai data base yang mendukung sistem profeling WP.  Kedua, proses 

pengumpulan dan penyajian data WP belum mendukung untuk perencanaan dan 

pengawasan penerimaan pajak. Ketiga, belum peraturan daerah yang 

1  Abang 100 300,000   30,000,000     9,000,000,000                 10% 900,000,000        

2 Denai 150    200,000 30,000,000     9,000,000,000                 10% 900,000,000        

3 Rani 100 400,000   40,000,000     12,000,000,000              10% 1,200,000,000     

4 Mama 82 250,000   20,416,667     6,125,000,000                 10% 612,500,000        

5 Ridho 90 300,000   27,000,000     8,100,000,000                 10% 810,000,000        

6 Kalu 100    200,000 20,000,000     6,000,000,000                 10% 600,000,000        

7 Sawah 100    200,000 20,000,000     6,000,000,000                 10% 600,000,000        

8 Pondok Mertua 115 150,000   17,250,000     5,175,000,000                 10% 517,500,000        

9 Takana Juo 67 150,000   10,000,000     3,000,000,000                 10% 300,000,000        

10 Damar 100 150,000   15,000,000     4,500,000,000                 10% 450,000,000        

Jumlah Potensi 68,900,000,000              6,890,000,000     

Pendapatan per tahun
Tarif Pajak RestoranNo Hotel

Rata 

Pengujung Rata Tarif

Pendapatan 

per hari
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mewajibkan pihak lain menyediakan atau informasi yang mendukung untuk 

penyusunan data base profil WP, seperti tergambar pada gambar dibawa ini.   

Gambar 3.1 Beberapa Permasalahan Penyusunan Profile WP di Daerah 

 

 

3.6.2 Tujuan Penyusunan Profile WP 

Adapun tujuan dari pelaksanaan profiling WP sebagai berikut:  

- Menggali   dan   mengumpulkan   data   profil   WP  menjadi   satu database 

yang dapat dengan mudah diolah dan disajikan menjadi suatu informasi 

pajak yang valid. 

- Profil WP yang tersusun akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan terkait kebijakan Pajak Hotel dan Restoran. 

- Terjalinnya kerjasama dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta 

instansi publik lainnya seperti bank/lembaga non bank, asosoasi dan pihak 

lainnya dalam hal pertukaran data yang terkait dengan kepentingan  

perpajakan,  sehingga  potensi  pajak  dapat terus digali dan meminimalisir 

potensial lost. 

- Dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi bersama dengan instansi pajak 

lainnya terkait kebenaran data yang dilaporkan oleh WP. 

- Dapat  dilakukan  kerjasama  investigasi  antar  aparat  pengelola pajak 

terhadap data yang terindikasi tidak dilaporkan oleh WP. 
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Pada  akhirnya,  diharapkan  penerimaan  pajak  dari  hotel  dan restoran 

menjadi lebih optimal sesuai dengan potensi yang ada. 

 

Gambar 3.2 Tujuan Penyusunan Profile WP 

 

 

3.6.3 Elemen Profile WP Hotel dan Restoran 

Profile W P mengandung informasi tentang WP, yang memuat antara lain berupa 

identitas pokok, data akumulatif WP dan data lain atau dari pihak lain yang terkait 

WP. Profile WP memberikan gambaran tentang kegiatan usaha, riwayat aktivitas 

perpajakannya dan data pendukung lainnya secara berkesinambungan yang 

dapat diklasifikasikan atas data pokok, data akumulatif dan data  lain. Profile 

memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak, 

seperti tergambara pada gambar berikut ini: 

Gambar 3.3 Elemen Profile WP 

 

Data Pokok 
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Data pokok meliputi data tentang identitas WP seperti Nomor Pokok  

 

No. Data 

1 Identitas WP antara lain berupa: 

Nama WP; 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

Tanggal Terdaftar/Pemberian NPWPD; 

Nomor Identitas Kependudukan (NIK 

Jenis Usaha: 

yang mengatur usaha jasa perhotelan dan restoran. 

Merk/pengenal usaha; 

  Nomor dan tanggal SIUP; 

Klasifikasi bidang usaha 

Status usaha tunggal/pusat/cabang; 

Alamat usaha (alamat pusat, alamat cabang); 

Denah lokasi/koordinat map; 

Akta pendirian/perubahan 

2 Struktur organisasi; 

3 Nomor rekening bank (jika ada); 

4 Status modal (PMA/PMDN/BUMN/BUMD/Swasta lainnya); Berisikan  

data   

5 Pemegang saham dan struktur pemodalan 

6 Pengurus dan komisaris; 

7 Proses produksi; 

8 Kapasitas produksi; 

9 Input/bahan baku; 

10 Supplier utama 

11 Ouput/hasil produksi 

12 Customer utama; 
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13 Prospektus. 

 

Data Akumulatif 

  

1 Data Series atau bulanan SPTPD 

Laporan Laba Rugi (L/R) 

Penjualan 

Harga Pokok Penjualan 

Neraca 

Rencana Kerja Anggaran  

2 Data Perkembangan Usaha 

Pembukuan dan pencatatan 

Data tingkat hunian (occupation rate) dari Biro Pusat 

Statistik; 

Jumlah kamar yang tersedia per jenis/type kamar; 

Jumlah kamar yang terisi per jenis/type kamar; 

Harga kamar per jenis/type kamar; 

Jumlah tamu hotel yang sarapan pagi; 

Jumlah pembayaran yang terdiri: (1) Persewaan kamar; 

(2) Penjualan makanan dan minuman; (3) Fasilitas hotel; dan 

(4) Pelayanan penunjang 

Data untuk penghitungan Pajak Restoran: 

Harga makanan per jenis makanan; 

Harga minuman per jenis makanan; 

Jumlah  pembayaran  makanan  dan  minuman  yang terjual; 

Jumlah kursi, meja, meja lesehan, piring dan gelas yang tersedia; 

Data tingkat kunjungan dari Biro Pusat Statistik; 

Data dukung lainnya misalnya data dari Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI); dan g)    Laporan SPT WP 
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orang pribadi atau badan. 

3 Data Kewajiban Perpajakan 

Pelaporan 

Pembayaran 

Ketetapan Pajak 

 

Data Lain-lain/dari Pihak Lain 

No. Jenis Data 

1  Data transaksi dari pihak lain 

2  Data transaksi dari pihak lain 

 

3.6.4 Pengumpulan Data 

Sumber data untuk penyusunan profil WP dapat bersumber dari data internal 

Pemda maupun data eksternal. 

Data Internal, adalah data  yang  diperoleh dari data base perpajakan 

(misalnya  dari pendaftaran NPWPD, SPTPD, permohonan keberatan dan 

lampirannya, hasil pemeriksaan dan lain sebagainya) 

Data Eksternal, merupakan data dan informasi yang  diperoleh dari pihak 

lain, baik  dari Instansi lainnya maupun dari pihak ketiga, misalnya otoritas 

pengawas, media massa, internet dan lawan transaksi. 

Metode Pengumpulan Data 

- Download data    dari    sistem    informasi    yang    ada    untuk 

mengumpulkan semua data tentang WP tersebut. 

- Mengumpulkan data dari berkas WP. 

- Mengumpulkan data dari bagian lain dalam instansi yang bersangkutan. 

- Mengumpulkan data dari otoritas pengawas (misalnya data WP BUMN yang 

diperiksa BPKP, data Unit usaha Go Public ke BEJ) 

- Observasi (misalnya Visitation)  

- Kuesioner 

- Wawancara  (misal  Konseling,  Focus  Group  Discussion  per wilayah, 

Industrial Partnership). 
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- Explorasi data sekunder. 

- Kerjasama dengan pihak lain. 

 

3.7. Instensifikasi Penerimaan Pajak; Peningkatan WP melalui Pemeriksaan  

Pajak 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir merupakan 

pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung, merupakan pajak antara yang 

menanggung beban pajak dengan yang melaksanakan pembayar pada pihak 

yang berbeda. Penanggung beban pajak dalam kasus pajak hotel dan restoran 

adalah konsumen (pengujung) sedangkan dalam kasus parkir adalah yang 

menikmati fasilitas parkir tetapi yang melaksanakan kewajiban pembayaran dan 

pelaporan adalah pihak hotel/restoran/pemilik fasilitas Parkir yang juga disebut 

sebagai Wajib Pajak.  

Tiga jenis pajak ini, perhitungan, pembayaran dan pelaporannya 

dipercayakan kepada Wajib Pajak. Pemerintah Daerah atau SKPD yang 

bertanggung jawab dalam menyediakan semua fasilitas untuk pelaksanaan 

kewajiban tersebut. Selain bertanggung jawab menyediakan semua sarana dan 

prasarana pelaksanaan kewajiban, Pemda juga melakukan pembinaan, 

pengawasan dan pemeriksaan dalam menjaga agar pelasanan kewajiban pajak 

WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola pemungutan pajak ini, disebut 

sebagai “Self Assesment System” pemungutan pajak yang memberikan 

kepercayaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Berikut gambaran sederhana Self Assesment System: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kerangka Umum Sistem Self Assesment 
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Konteks self assesment system, Pemerintah daerah dalam hal ini, fungsi 

pengelola pendapatan daerah berperan sebagai fasilitator, pengawasan dan 

pembinaan serta penegakan hukum. Dalam kerangka menjalankan fungsi 

pengawasan fiskus mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pajak 

sebagai sarana menguji kepatuhan Wajib Pajak. Keluaran dari pemeriksaan 

berupa surat ketetapan pajak yang merupakan dasar penagihan pajak.  

Selanjutnya  setelah dilayani, dibina/diawasi, terakhir penegakan hukum 

atau penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan upaya akhir dari siklus sistem 

self assesment. Dalam arti kata lain, setelah diberikan kepercayaan penuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, dibimbing (dibina) tetapi WP masih bandel 

atau belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, upaya akhir 

adalah upaya penagihan dengan paksa. 

Sistem Self Assessment  mengandung beberapa hal yang penting yang 

diharapkan pada diri wajib pajak, yaitu; Kesadaran membayar pajak, kejujuran 

dan hasrat untuk membayar pajak. Sistem self assessment akan berhasil dengan 

baik, apabila syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi. Wajib pajak tidak atau 

belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, oleh sebab itu  diperlukan 

campur tangan dari pemerintah daerah, dalam berbagai bentuk antara lain 

penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan. Keberhasilan sistem self 

assessment, tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran  

atau kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain penerimaan pajak sangat 
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tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut K.J Davey 

menyatakan bahwa optimalisasi potensi pajak dipengaruhi oleh: 

- Kesadaran dan ketaatan wajib pajak 

- Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan. 

- Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai 

dalam melaksanakan proses pemungutan pajak. 

Pendapat K.J Davey pada poin 1  sama dengan kriteria ketaatan wajib pajak 

dalam membayar pajaknya menurut konstruksi Mar'at sebagaimana dikutip Bimo 

Walgito dan Soerjono Soekanto. Sedangkan pendapat K.J Davey no 2 dan 

4 lebih menfokuskan pada kualitas layanan oleh fiskus. Pada  penelitian ini, 

kedua faktor ini akan dibahas dalam kaitanya dengan realisasi penerimaan 

pajak daerah. 

 

3.7.1 Pemeriksaan Pajak 

Kepatuhan WP merupakan tulang punggung sistem self assessment. Pada 

sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk 

memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam 

hal ini dikenal istilah 5M, yakni mendaftarkan diri di kantor otoritas perpajakan 

untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan atau 

memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut 

ke kas daerah dan melaporkan penyetoran tersebut kepada otoritas perpajakan, 

serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian 

Surat Pemberitahuan dengan baik dan benar.  

 Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak 

sebagai ”suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006) a). Wajib pajak paham atau 

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan 

perpajakan. b). Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. c). Menghitung 

jumlah pajak yang terutang dengan benar. d) Membayar pajak yang terutang 

tepat pada waktunya. 

 Salah satu instrumen penting yang diberikan oleh Undang-undang 

kepada Pemda dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan WP, adalah 

Pemeriksaan. Seperti dinyatakan dalam pasal Pasal 1 ayat 75, UU No. 28/2009 

tentang PDRD, bahwa Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan ini, pemeriksaan 

diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan WP. Setiap subjek yang selalu 

diawasi atau merasa diawasi, cenderung akan lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

 Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terbagi dalam Pemeriksaan 

Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. 

Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan 

dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak. Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak: 

a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar; 

b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi; atau 

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

d. adanya indikasi pelaporan surat pemberitahuan yang tidak benar 

Kriteria pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam hal: 

a) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan; 

b) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; 

c) pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omzet; 

d) Pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang 

pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; 

e) Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

f) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;atau 

g) Untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah. 

 

3.7.2 Standar Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban  perpajakan harus  

dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. Standar  meliputi standar 

umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan  Pemeriksaan, dan  standar  
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pelaporan hasil Pemeriksaan. Standar Umum Pemeriksaan merupakan standar 

yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah 

dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak 

Daerah yang:  

a) telah mendapat pendidikan dan pelatihan yang cukup serta memiliki 

keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak Daerah, dan menggunakan 

keterampilannya secara cermat dan seksama;  

b) jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan 

kepentingan Pemerintah Daerah; dan  

c) taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Bila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli di luar 

Badan yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Pemeriksa Pajak Daerah termasuk 

tenaga ahli yang ditunjuk tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum, 

terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang semata-mata dilakukan 

guna memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah. 

 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilakukan sesuai Standar 

Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:  

a) pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, 

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang 

seksama;  

b) luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang 

diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, 

pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan 

pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan; 

c) temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup 

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah; 

d) pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang 

terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang atau 

lebih Anggota Tim; 

e) Anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

huruf d dapat dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), baik yang berasal dari 
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Badan maupun yang berasal dari Instansi di luar Badan yang telah 

ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli. 

f) pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Badan, tempat kegiatan usaha 

Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang 

dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak Daerah; 

g) pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjutkan diluar jam kerja; 

h) pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja 

Pemeriksaan; dan 

i) laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD 

dan/atau STPD. 

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah harus didokumentasikan dalam bentuk 

Kertas Kerja Pemeriksaan  dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 

a) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan 

berfungsi sebagai: 

1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 

2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan; 

3) dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 

4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 

5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

b) Kertas Kerja Pemeriksaan memberikan gambaran mengenai 

1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 

2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 

3) pengujian yang telah dilakukan; dan 

4) kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan Pemeriksaan. 

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilaporkan dalam bentuk Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan 

yaitu: 

a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 

lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, 
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memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak Daerah yang didukung temuan yang 

kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan 

informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan; 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak paling kurang memuat: 

1) penugasan pemeriksaan; 

2) identitas Wajib Pajak; 

3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 

4) pemenuhan kewajiban perpajakan; 

5) data informasi yang tersedia; 

6) buku dan dokumen yang dipinjam; 

7) materi yang diperiksa; 

8) uraian hasil Pemeriksaan; 

9) penghitungan pajak terutang; dan 

10) kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak Daerah. 

 

3.8 Studi kasus terkait pajak hotel, pajak restoran,pajak hiburan dan/atau 

pajak parkir 

Berdasarkan survey yang dilakukan Dispenda Kota Maju Makmur diketahui 

informasi sebagai berikut: 

A. Jumlah Hotel 

Besar Sedang Kecil 

Hotel Aden 

Hotel Sirdang 

 

Hotel Ratu Hotel Lisa 

Hotel Sedap Malam 

Hotel Mawar Malam 

Hotel Anggrek 

Hotel Saleh 

Hotel Sari 

Hotel Indah 

Hotel Gading Permai 

Hotel Lubuk Jingga 

Hotel Minang Sentosa  

Hotel Pasaman 

Hotel Padang Pasir 

Hotel Padang Makmur 

Hotel Kubang 
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B. Dinas pendapatan menentukan sampel yang diobservasi adalah 

Hotel besar : Hotel Aden 

Hotel sedang : Hotel Ratu 

Hotel Kecil  : Hotel Lisa 

 

C. Hasil Observasi 

Hotel Aden 

Kelas kamar Tarif Jumlah 

VIP   400.000  6 

VIP II   300.000  15 

Ekonomi I   150.000  7 

Ekonomi II   100.000  9 

     Tingkat hunian : 28 kamar 

Hotel Ratu 

Kelas kamar Tarif Jumlah 

VIP   350.000  2 

VIP II   250.000  3 

VIP III   200.000  6 

Ekonomi I   125.000  10 

Ekonomi II     75.000  10 

Ekonomi II     50.000  12 

     Tingkat hunian : 30 kamar 

 

Hotel Lisa 

Kelas kamar Tarif Jumlah 

Ekonomi      50.000  10 

 

Tingkat huian : 9 kamar 

Berdasarkan data diatas saudara diminta menghitung potensi pajak Hotel 

Kota Makmur 
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Jawaban Kasus 

Langkah 1: Mengitung tarif rata-rata  

Perhitungan Tarif rata-rata  

Sampel Hotel Klasifikasi Besar 

Kelas kamar Tarif Jumlah 
Tarif x Jumlah 

Kamar 
Tarif rata-

rata 

VIP 400,000.00  6       2,400,000.00    

VIP II 300,000.00  15       4,500,000.00    

Ekonomi I 150,000.00  7       1,050,000.00    

Ekonomi II 100,000.00  9          900,000.00    

  Jumlah 37       8,850,000.00  239,189 

Tingkat hunian rata-rata: 28/hari  

Sampel Hotel kelas menengah 

Kelas kamar Tarif Jumlah 
Tarif x Jumlah 

Kamar 
Tarif       

rata-rata 

VIP 350,000.00  2 700,000.00    

VIP II 250,000.00  3 750,000.00    

VIP III 200,000.00  6 1,200,000.00    

Ekonomi I 125,000.00  10 1,250,000.00    

Ekonomi II 75,000.00  10 750,000.00    

Ekonomi II 50,000.00  12 600,000.00    

Jumlah   43 5,250,000.00  122,093.02  

Tingkat hunian : 30 kamar 

 

Sampel Hotel Kelas Kecil 

Tingkat Hunian 9 

Tarif rata 
              

50,000.00  

 

Langlah 2: Perhitungan Potensi 

Klasifikasi 
Hotel Tarif rata-rata 

Tingkat 
Hunian Hari/tahun Tarif 

Jumlah 
Hotel Total 

Besar 239,189  28 360 10% 2 482,205,405.41  
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Sedang 122,093.02  30 360 10% 1 131,860,465.12  

Kecil 50,000.00  9 360 10% 14 226,800,000.00  

  Jumlah         840,865,870.52  
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BAB IV 

PENGGALIAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH 

 

4.1 Pendahuluan 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan 

penerimaan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah 

satu komponen dalam penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang 

dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan 

daerahnya termasuk penerimaan retribusi daerah 

Pada banyak daerah, retribusi daerah memberikan kontribusi penerimaan 

PAD kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu 

dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan 

masing-masing jenis retribusi daerah tersebut. Untuk menggali dan mengelola 

semua potensi penerimaan retribusi daerah tersebut secara efektif, efisien dan 

optimal, maka  Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang pengelolaan retribusi daerah.  

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah 

(Pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti pemerintah daerah 

ber hak mendapatkan imbalan (retribusi) jika ada jasa atau pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang proibadi atau badan terlebih 

dahulu.  

Pelayanan atau jasa yang dapat dipungut sebagau retribusi daerah dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.  

a) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
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b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi.  

✓ Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau  

✓ Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat 

disediakan secara memadai oleh pihak swasta.  

c) Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Tabel 18. Jenis Retibusi Daerah kota/Kabupaten 

Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu 

1. Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 

2. Retribusi Persampahan/ 
Kebersihan 

3. Retribusi KTP dan Akte 
Capil 

4. Retribusi Pemakaman/ 
Pengabuan Mayat 

5. Retribusi Parkir di Tepi 
Jalan Umum 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 
7. Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor 
8. Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran 
9. Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak Peta 
10. Retribusi Pelayanan Tera/ 

Tera Ulang 
11. Retribusi Penyedotan 

Kakus 
12. Retribusi Pengolahan 

Limbah Cair 
13. Retribusi Pelayanan 

Pendidikan 
 

14. Retribusi Pengendalian 

1. Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

2. Retribusi Pasar 
Grosir/Pertokoan 

3. Retribusi Tempat 
Pelelangan 

4. Retribusi Terminal 
5. Retribusi Tempat Khusus 

Parkir 
6. Retribusi Tempat 

Penginapan/ 
Pesanggrahan/ Villa 

7. Retribusi Rumah Potong 
Hewan 

8. Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhanan 

9. Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga 

10. Retribusi Penyeberangan 
di Air 

11. Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah 

 

1. Izin Tempat 
Penjualan Minuman 
Beralkohol 

2. Retribusi Izin 
Mendirikan 
Bangunan 

3. Retribusi Izin 
Gangguan 

4. Retribusi Izin 
Trayek 

5. Retribusi Izin Usaha 
Perikanan 

6. Retribusi 
Perpanjangan IMTA 
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Menara Telekomunikasi 
15. Retribusi Pengendalian  

lalu-lintas 

 

 

4.2. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi 
Perijinan Tertentu 

 Terdapat perbedaan pengertian ekstensifikasi pajak menurut Surat 

Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan 

Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, yang 

menghilangkan perluasan objek pajak SE DJP No. SE-06/PJ.9/2001, maka 

secara umum, pemungutan reribusi daerah hanya diperbolehkan untuk jenis 

retribusi yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009. Namun intensifikasi 

dan ekstensifikasi untuk retribusi daerah dimungkinkan dilakukan terhadap 

subjek dan objek retribusi sepanjang perluasan objek retribusi tersebut terlebih 

dahulu telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan adanya penyerahan 

fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah. 

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi 

pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut (Siddik (2002),  

 

a. Memperluas basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan dapat dipungut 

oleh daerah jika dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Hal ini antara 

lain dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar retribusi baru, memperbaiki 

basis data objek retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas 

penerimaan dari setiap jenis pungutan. Memperluas basis penerimaan 

tergolong pada kebijakan ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah 

daerah dalam penggalian potensi retribusi daerah. 

 

 Beberapa contoh kasus perluasan penerimaan dari objek retribusi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatan PAD daerah, antara lain: 

-  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Kelemahan dalam manajemen aset 

dari pemerintah daerah mengakibatkan banyak aset yang belum digunakan 

secara optimal, baik aset tidak bergerak maupun bergerak. Bahkan, 
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seringkali ditemukan aset-aset betul-betul tidak digunakan atau mengangur. 

Padahal, aset-aset tersebut potensial digunakan untuk meningkatkan PAD, 

seperti alat-alat berat dan tanah dan atau bangunan. Alat-alat berat dapat 

disewakan kepada kontraktor atau pihak lain yang membutuhkan melalui 

Badan Layanan Umum Daerah atau membentuk Badan Usaha Daerah. 

Tanah kosong yang lokasinya dekat dengan keramaian minimal dapat 

digunakan sebagai lahan parker, dan atau untuk tujuan lain yang lebih 

potensial. Demikian juga dengan Bangunan yang potensi disewakan atau 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang pemanfaatannya tergantung 

pada lokasi dimana Gedung tesebut berada.   

- Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Pada beberapa daerah di Indonesia 

terdapat kasus pasar grosir/pertokoaan yang tidak dimanfaatkan secara 

optimal. Bahkan, tidak pernah digunakan setelah selesai dibangun, seperti 

Pasar Makmur di Kabupaten Agam, Pusat Pertokoan di Lubung Alung 

Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Di beberapa lokasi 

lain, Pusat Pertokoan belum dimanfaatkan secara optimal, seperti Pasar 

Modern di Kompleks Pasar Raya di Kota Solok, beberapa lokasi di Pasar di 

Kota Bukittinggi, dan di Pasar Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 

- Retribusi Tempat Pelelangan. Kesalahan dalam menentukan lokasi 

pembangunan Tempat Pelelangan Ikan menimbulkan kerugian bagi 

pemerintah daerah. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya pertimbangan 

kesulitan dan atau kemacetan jalan darat dalam membawa ikan hasil lelang, 

sehingga pedagang lebih menyukai Tempat Pelelangan alternatif yang 

dekat dengan konsumen. Misalkan Tempat Pelelangan Ikan di Painan 

Kabupaten Pesir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Padahal juga terdapat 

Tempat Pelelangan Ikan di Kota Padang yang berjarak +- 40 km.  

-  Beberapa lokasi tempat rekreasi di Kota Padang merupakan Tanah Ulayat 

sehingga bukan hanya pemungutan retribusinya yang bermasalah, tetapi 

pembenahan pengelolaan lokasi tempat rekreasi tersebut tidak bisa 

dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Padang. 

Misalkan, lokasi tempat rekreasi Pantai Air Manih, yang pada lokasi itu 

dibangun Patung legenda cerita rakyat Malin Kundang si Anak Durhaka. 

Ikon “Patung Si Malin Kundang Anak Durhaka” tersebut dipenuhi pedagang 

kecil yang sulit dikelola, sehingga mengurangi minat pengunjung untuk 
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datang.  

- Retribusi Rumah Potong Hewan. Karena faktor lokasi dan tidak adanya 

tindakan yang tegas dari aparatur tarkait mengakibatkan pelayanan rumah 

potong hewan di beberapa daerah belum dimanfaatkan masyarakat secara 

optimal, dan pemotongan yang dilakukan di tempat lain tidak sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

- Retrbusi tempat khusus parkir. Pada beberapa daerah masih banyak tempat-

tempat khusus parkir yang fasilitasnya dibangun pemerintah daerah, tetapi 

pemungutan retribusinya dilakukan oleh Preman. 

- Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Pada beberapa kota/kabupaten di 

Sumatera Barat terjadi penunggakan retribusi pelayanan Pasar Grosir dan 

Pertokoan. Hal ini antara lain disebabkan kekuasaan pemegang hak sewa 

dari Pasar Grosir dan Pertokoan yang dibangun oleh pemerinrah daerah. 

b. Memperkuat proses pemungutan, Upaya yang dilakukan dalam 

memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan 

Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM. 

 Sanksi yang kurang tegas dari pemerintah daerah mengakibatkan banyak 

wajib retribusi yang tidak melaksanakan menunggak kewajiban pembayaran 

retribusinya. Misalnya: 

- Memperkuat proses pemungutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik langsung maupun tidak langsung. Namun kedua cara tersebut harus 

dilakukan dengan tegas, khususnya bagi penunggak yang telah berkali-kali 

diperingatkan. Sebagai contoh, penunggakan pengurusan perpanjangan izin 

makam dengan menginformasikan kepada masyarakat ahli waris sebagai 

berikut: 
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c. Meningkatkan pengawasan, Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain 

dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki 

proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi dan 

sanksi terhadap pihak aparatur yang berbuat salah, serta meningkatkan 

pelayanan yang diberikan oleh daerah.  

 Kebocoran penerimaan daerah dari retribusi daerah terjadi karena adanya 

oknum petugas pemungut yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik, 

misalkan retribusi tempat rekreasi, retribusi terminal, dan beberapa jenis 

retribusi lainnya. Diperlukan pemeriksaan mendadak agar tindakan oknum 

seperti itu tidak terjadi lagi pada masa datang. 

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur 

administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan 

efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.  

 Banyak daerah pada saat ini masih menggunakan proses administrasi 

retribusi daerah secara tradisional  atau manual sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa tertentu dari 

pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi administrasi 

dan menekan biaya pemungutan dapat dilakukan dengan modernisasi 
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administrasi retribusi dengan mengoptimalkan teknologi sistem informasi. 

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih 

baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait di daerah. 

 Peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah, baik pusat mapun 

daerah, perlu ditingkatkan. Misalkan antaran Badan Pendapatan Daerah 

dengan kecamatan atau kelurahan dalam pengawasan perizinan membangun 

bangunan (IMB), antara dinas pelayanan terpadu yang menerbitkan IMB 

dengan Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan pemutakhiran data 

PBB-P2. 

 
 

4.3. Pelaksanaan dan Masalah-Masalah yang Dihadapi dalam Pemungutan 

Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi 

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat 

Permasalahan pemungutan retribusi daerah dapat terjadi dilihat dari sisi 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemungutan, dan juga bisa 

dianalisis dari proses pelaksanaan pemugutan. Kedua sisi tersebut mempunyai 

prespektif yang berbeda dalam mengatasinya. Namun permasalahan yang tidak 

dari sisi peraturan perundangan-undangan teah banyak berkurang dengan 

diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009. Namun permasalahan pelaksanaan 

pemungutan retribusi jauh lebih banyak disorori untuk meningkatkan penerimaan 

daerah dari sumber retribusi daerah ini.  

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia telah melakukan penelitian lapangan pada beberapa 

daerah dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 

tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa perencanaan 

keuangan daerah seharusnya tidak berdasarkan asumsi-asumsi indikatif tapi 

berdasarkan sumber pendapatan yang riil dan konkrit. 
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Permasalahan utama terkait dengan peningkatan PAD yang ditemukan 

oleh Tim adalah: 

a) Regulasi daerah yang tidak sinkron dan harmonis dengan peraturan 

perundang-undangan di atasnya. Hal ini sebagai contoh terkait dengan 

kewenangan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi yang 

menurut UU No. 23 Tahun 2014. 

b) Belum adanya sinkronisasi wewenang dalam pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah serta sejumlah pendapatan asli daerah. 

c) Belum adanya penyederhaaan dalam prosedur pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah di beberapa tempat. 

d) Kebijakan masing-masing daerah yang berbeda dengan kebijakan 

pemerintah pusat, menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan 

investor asing untuk berinvestasi. 

e) Pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 

penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut 

belum nampak optimal. 

f) Belum adanya peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM 

pengelola pendapatan daerah; 

g) Belum terbangunnya peningkatan intensitas hubungan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan 

potensi dan pemerataan; 

h) Belum adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi 

kewajiban. 

Masalah ketersedian sarana/peralatan yang belum memadai menjadi 

salah satu kendala utama dalam pemungutan retribusi daerah. Sampai saai ini, 

masih banyak daerah mengelola penerimaan retribusi daerah dengan sarana 

yang belum memadai. Hal ini terlihat dari belum banyak daerah menyediakan 

perangkat yang berkualifikasi, sistem pengelolaan retribusi belum berbasis 

komputerisasi dan terbatasnya sarana penunjang pemungutan. Keterbatasan 

sarana tersebut berdampak pada sulitnya meningkatkan penerimaan dan juga 

menimbulkan/potensi tindak kecurangan. 
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 Keterbatasan saran pemungutan sebagaimana dijelasakan di atas juga 

didukung tingkat kesadaran wajib retribusi yang masing rendah mengakibatkan 

peningkatan penerimaan retribusi di banyak kota di Indonesia sulit ditingkatkan. 

Bahkan cendrung mengalami penurunan. Tidak hanya terjadi di provinsi di luar 

pulan Jawa dan Bali saja tetapi juga terjadi di Pulau Jawa. Sebagai contoh, lebih 

dari 50% kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif 

berikut: 
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Tabel 19. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018 (Rp Juta) 

 

Sumber: BPS Jawa Barat, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 

Catatan : - data tahun 2019 dalam bentuk anggaran sehingga tidak dimasukkan dalam 
perhitungan 

  

No Kota/Kabupaten 2015 2016 2017 2018

 

Pertumbu

han Rerata 

/thn (%) 

1 Kota Bogor 46.219,89   62.727,63   49.043,30   48.418,07   1,56         

2 Kota Sukabumi 10.975,69   8.695,31     8.755,11     8.331,41     (8,78)        

3 Kota Bandung 64.985,85   102.665,19 50.064,56   69.134,41   2,08         

4 Kota Cirebon 13.319,53   12.447,21   11.757,49   10.925,79   (6,39)        

5 Kota Bekasi 78.291,15   94.743,14   81.353,58   77.320,47   (0,41)        

6 Kota Depok 47.049,10   65.360,50   63.594,63   36.388,20   (8,21)        

7 Kota Cimahi 9.865,34     10.085,86   10.239,61   12.220,53   7,40         

8 Kota Tasikmalaya 11.870,58   12.262,89   12.004,39   11.665,11   (0,58)        

9 Kota Banjar 4.465,35     4.618,72     4.879,48     5.480,70     7,07         

10 Kabupaten Bogor 131.334,69 136.756,23 150.541,57 112.776,04 (4,95)        

11 Kabupaten Sukabumi 35.323,21   34.476,01   41.651,54   38.981,86   3,34         

12 Kabupaten Cianjur 27.421,72   18.482,44   20.911,69   28.261,49   1,01         

13 Kabupaten Bandung 31.267,91   26.937,59   21.814,89   26.706,61   (5,12)        

14 Kabupaten Garut 16.904,88   17.335,24   15.506,40   22.839,73   10,55       

15
Kabupaten 

Tasikmalaya
17.103,89   16.162,20   15.628,65   9.665,53     (17,32)      

16 Kabupaten Ciamis 13.251,36   15.770,60   17.336,05   8.307,08     (14,42)      

17 Kabupaten Kuningan 38.769,63   50.920,30   37.748,10   45.084,55   5,16         

18 Kabupaten Cirebon 33.607,91   38.818,70   40.173,84   42.630,64   8,25         

19 Kabupaten Majalengka 17.319,63   16.338,78   16.859,50   18.506,50   2,23         

20 Kabupaten Sumedang 12.886,55   14.283,76   11.985,08   11.186,70   (4,61)        

21 Kabupaten Indramayu 22.491,31   24.195,09   24.613,20   28.515,49   8,23         

22 Kabupaten Subang 17.196,39   18.953,83   3.800,64     22.274,98   9,01         

23 Kabupaten Purwakarta 32.020,54   24.111,25   22.574,63   22.846,99   (10,64)      

24 Kabupaten Kerawang 77.693,79   61.330,37   75.484,06   73.896,81   (1,66)        

25 Kabupaten Bekasi 191.597,85 206.694,87 198.722,83 160.509,55 (5,73)        

26
Kabupaten Bandung 

Barat
22.683,83   20.683,89   19.516,99   20.367,75   (3,53)        

27
Kabupaten 

Pangandaran
13.053,10   10.034,70   4.974,83     36.875,71   41,37       
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Tim Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menemukan permasalahan dalam 

pemungutan retribusi daerah dengan menyatakan bbahwa daerah belum optimal 

belum optimal melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah 

teruatama karena kurangnya validitas pendataan objek retribusi daerah. 

Beberapa permasalahan lain yang ditemukan tim penyusunan adalah: 

a) Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum 

yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; 

b) Pemanfatan sarana dan prasarana belum optimal; 

c) Kualitas aparatur pengelola retribusi masih rendah; 

d) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi; 

e) Proyeksi pendapatan retribusi belum optimal. 

 

4.4. Modernisasi Administrasi Retribusi Daerah 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa selain ekstensifikasi 

dan instensikasi, upaya penggalian potensi pajak daerahdan retribusi daerah  

juga dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan 

dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, 

peningkatan kapasitas DM, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta 

penyederhanaan proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis melalui 

optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah 

kepada full automation (otomasi lengkap) seperti pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. Dengan demikian, modernisasi administrasi retribusi 

daerah tersebut dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi, mulai dari 

pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga 

pemeriksaan, melalui. (Sofi, 2021) 

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) merupakan bagian dari restukturisasi organisasi dalam rangka 

peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan ekonomi 

daerah dan nasional. Proses pelayanan yang dilakukan DPMPTSP dituntut bisa 

membangun pencitraan yang positif kepada masyarakat, yang akan dapat 

dilakukan jika ada kemauan yang kuat dalam membangun dan menciptakan 
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mekanisme pelayanan yang di dalamnya mengandung penyederhanaan, 

seperti:  

✓ Percepatan waktu proses penyelesaian, 

✓ Kepastian biaya, 

✓ Kejelasan prosedur pelayanan, 

✓ Mengurangi berkas permohonan, 

✓ Pembebasan biaya perijinan bagi UKM baru dan 

✓ Pelayanan informasi bagi masyarakat,  

Kesemua penyederhanaan tersebut bertujuan untuk: 

✓ Menghindari proses perijinan yang berbelit-belit, 

✓ Menghindari proses perijinan yang tidak transparan, 

✓ Menghindari persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh pemohon 

dan terkadang tumpeng tindih, 

✓ Menghindari waktu penyelesaian proses penerbitan yang tidak pasti dan 

✓ Menghindari biaya yang ditanggung oleh pemohon cukup mahal.  

 Modernisasi administrasi retribusi daerah tidak harus melanggar bentuk 

dokumen atau formulir, atau prosedur yag telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undagan yang berlaku. Namun, kejelasan prosedur pelayanan dan 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban retribusi 

merupakan faktor kunci keseksesan reformasi pelayanan retribusi daerah 

tersebut. Kejelasan prosedur tersebut diwujudkan dengan SOP yang 

disosialisasikan secara efektif atau dalam bentuk pentunjuk singkat proses bisnis 

pelayanan retribusi daerah. Sebagai contoh, SOP yang dibuat oleh DPMPTSP 

Provinsi Jawa Timur dalam websitenya pelayanan retribusi daerah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Retribusi Daerah  
Provinsi Jawa Timur

 
 

Sumber: https://ptspjatim.online/profil/profil_goto/4 

 Dalam proses selanjutnya DPMPTSP juga melakukan berbagai terobosan 

dan inovasi dalam memberikan pelayanan melalui teknologi informasi berbasis 

web sehingga dalam pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan 

masyarakat dapat dilakukan tampa harus mendatangi kantor DPMPTSP. 

Misalkan DPMPTSP DKI Jakarta, ada lebih dari 500 izin yang dapat 

diurus secara online. Bentuk informasi layanan di web DPMPTSP DKI Jakarata 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2.  Bentuk Informasi Layanan di web PTSP DKI Jakarta 

 

 

 

Sumber: https://pelayanan.jakarta.go.id/ 

Demikian juga beberapa daerah lain di Pulau Jawa, seperti Provinsi Jawa Timur  
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Gambar 4.3. Informasi Layanan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur 

 

 Sumber: https://ptspjatim.online/profil/profil_goto/4 

Tampilan layanan perizinan DPMPTSP Kota Surabaya adalah sebagai beriku: 

Gambar 4.4. Layanan perizinan DPMPTSP Kota Surabaya 
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Sumber: https://sswalfa.surabaya.go.id/info/daftar-perizinan 

 Dalam  rangka  memberikan kemudahan kepada masyarakat maka 

daerah membuka kesempatan untuk melakukan pembayaran secara langsung 

ke Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah, tidak 

hanya melalui Bank Pembangunan Daerah saja tetapi juga dengan Bank 

Pelaksana lainnya;  BNI, Bank Mandiri, dan lainnya. Prosedur pembayaran 

perizin secara online oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara adalahan 

4 alternatif pembayaran sebagai berikut: 

1. Pembayaran langsung melalui Bank Jateng : 

 ✓ Membawa Surat Ketetapan Setoran (SKS), untuk pembayaran secara 

langsung melalui teller Bank Jateng. 

2. Pembayaran melalui i-bangking Bank Jateng : 

 ✓ Pilih menu pembayaran 

✓ Pilih pajak / retribusi : pada kolom penyedia jasa pilih “Retribusi Daerah” 

dan pada ID Billing Pajak di isi sesuai dengan Kode bayar ID Billing yang 

tertera pada Surat Ketetapan Setoran (SKS). 

✓ Lanjut dan bayar. 

3 Pembayaran melalui ATM Bank Jateng : 

 ✓ Pilih menu pembayaran 
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✓ Pilih pajak / retribusi 

✓ Pilih Retribusi Daerah 

✓ Input nomor ID Billing, pilih “BENAR” dan akan muncul tagihan dari wajib 

pajak, selanjutnya pilih menu pembayaran. 

4. Pembayaran melalui ATM Bank Lain 

 ✓ Pilih menu transfer / pemindahbukuan 

✓ Masukan Kode Bank Jateng (113) + Kode VA Rertibusi Daerah (73) + 

Kode ID Billing, Contoh : 113 + 73 + 04005201100002 = 

1137304005201100002. 

✓ Pilih “BENAR” 

✓ Isi Nominal rertibusi daerah yang harus dibayarkan sesuai dengan yang 

tercantum di Surat Ketetapan Setoran (SKS). 

✓ Pilih “BENAR” atau “BAYAR” 

Sumber: https://dpmptsp.banjarnegarakab.go.id/2021/04/05/pembayaran-

retribusi-izin-sudah-secara-online/ 

 

Terobosan alternatif cara pembayaran retribusi daerah serta dalam upaya 

mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan transaksi pembayaran retribusi 

daerah melalui PT. Bank DKI dengan cepat, aman, efektif dan efisien, maka 

pemerintah DKI Jakarta juga telah bekerjasama dalam pembayaran retribusi 

melalui Tokopedia, Indomaret, dan Alfamart. Selogan Tokopedia “Tidak perlu lagi 

datang jauh-jauh ke bank untuk membayar tagihan Retribusi, karena dengan E-

Retribusi dari Tokopedia, anda bisa melunasi Retribusi Daerah hanya dengan 

beberapa klik saja. Cukup kunjungi laman www.tokopedia.com/retribusi dan 

masukkan nomor SSRD lalu klik Bayar dan bukti pembayaran akan segera 

dikirimkan ke e-mail anda” (Tokopedia, 2021). Kerjasama Pemerintah DKI 

Jakarta dalam pembayaran retribusi tersebut jauh lebih praktis dan 

menguntungkan dan menjadi solusi pembayaran yang sah yang tidak 

memberatkan masyarakat. 

Dengan Kerjasama tersebut, DKI Jakarta juga memberikan pilihan 

metode pembayaran yang bervariasi seperti kartu kredit, debit ATM/Bank, 
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Internet Banking, pembayaran instan, Virtual Account, OVO, hingga pembayaran 

di gerai atau minimarket terdekat di lingkungan rumah anda, pembayaran 

retribusi daerah dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, berbagai 

kemudahan pembayaran retribusi daerah tersebut diharapkan meningkatkan 

kepatuhan wajib retribusi.  

 

4.5. Analisis pengembangan potensi retribusi daerah 

 Analisis pengembangan potensi retribusi daerah merupakan proses 

pengembangan potensi subjek retribusi dan objek retribusi yang telah diserahkan 

kewenangan pemungutan oleh pemerintah. Jasa atau pelayanan dan perizinan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah bukan hanya untuk menghasilkan 

pendapatan, tetapi juga fungsi pengaturan. Artinya, pelayanan dan perizinan 

yang diberikan mampu menghasilkan keteraturan kegiatan perekonomian 

daerah. Oleh sebab itu, pengembangan potensi retribusi daerah harus 

memperhatikan kemampuan objek retribusi untuk menggerakkan perekonomian 

daerah, bukan sebaliknya, yang akan menimbulkan dampak negatif pemungutan, 

seperti menimbulkan biaya tinggi dan keengganan investor melakukan investasi 

dan atau dampak lainnya.  

Fokus pertama pengembangan potensi retribusi adalah perluasan subjek 

wajib retribusi, karena perluasan objek retribusi baru boleh dilaksanakan jika ada 

pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Perluasan objek wajib 

retribusi berarti mencari wajib retribusi yang selama ini luput dari pemungutan, 

seperti wajib restribusi parkir tepi di jalan umum, retribusi pelayanan sampah 

karena dipungut melalui pembayaran tagihan PDAM, retribusi penyedotan kakus, 

dan beberapa jenis retribusi lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah 

mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah yang mengangur. Pada 

beberapa daerah, aset pemerintah yang mengangur tersebut tidak hanya dalam 

bentuk tanah tetapi juga dalam bentuk bangunan. Oleh sebab itu, pemerintah 

daerah harus mengidentifikasikan aset-aset yang dmilikinya, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun, sehingga 

dapat ditentukan aset mana saja yang belum dimanfaat secara optimal. 

Fokus kedua adalah dengan memperbaiki proses pemungutan. Sistem 

pemungutan yang dilaksanakan banyak daerah di luar Pulau Jawa belum 

memberikan efektifitas yang memadai. Misalkan Retribusi Pemakaman/ 
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Pengabuan Mayat di Kota Padang, di mana terdapat lebih kurang 17.000 makan 

dan dinyatakan sudah penuh sejak tahun 2017. Namun dalam penganggaran 

pemerintahan daerah, oleh dinas terkait hanya pada tahun 2017 hanya 

menganggarkan 50%nya. Hal ini juga terjadi di daerah, khususnya objek retribusi 

pelayanan pasar/pusat pertokoan. Oleh sebab itu, pengembangan potensi 

retribusi daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan proses pemungutan dan 

penagihan piutang retribusi 

Di samping kedua di atas, peningkatan kualitas manajemen administrasi 

retribusi daerah dapat dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi dan 

sekaligu dapat meningkatkan kepuasan wajib retribusi. Peningkatan ini dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga mulai dari proses 

pelayanan dari awal sampai pembayaran retribusi idealnya dapat dilakukan 

melalui web sehingga dimana pun wajib retribusi berada tapi dapat menikmati 

layanan dari pemerintah daerah. 

Pada tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Yang Diketuai oleh Dr. Tjip Ismail, S.H., 

M.BA., M.M melakukan kajian Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan 

Retribusi Daerah. Salah satu aspek yang dibahas adalah adanya pembatasan 

penambahan jenis retribusi baru (Close-list system ) dalam UU No. 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembatasan jenis retribusi 

daerah dapat dilakukan melalui pendekatan kriteria retribusi daerah, dimana jenis 

retribusi yang tidak sejalan dengan kriteria retribusi sesuai konsep retribusi yang 

ada, tidak akan dipungut dan diberlakukan sebagai retribusi daerah. Kriteria 

retribusi daerah meliputi :  

Jasa Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum bersifat public goods, yang 

cendrung tidak disukai oleh swasta untuk mengelolanya. Kriteria lebih rinci dari 

Jasa Usaha ini adalah 

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 

Usaha atau Retribuai Perizinan Tertentu. 

 1) bersifat bukan pajak maksudnya ada pelayanan/jasa dari Pemda yang 

langsung diterima oleh pengguna pelayanan/jasa. 

 2) bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha maksudnya adalah bahwa dalam 
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pengenaan tarif untuk jenis layanan ini tidak boleh melebihi biaya yang 

digunakan untuk penyediaan/ penyelenggaraan layanan tersebut. 

 3) bersifat bukan Retribusi Perizinan Tertentu maksudnya adalah 

bahwa layanan yang disediakan tersebut bukan dalam rangka 

pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau pengawasan suatu 

kegiatan. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi Jasa yang bersangkutan merupakan 

kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

sebagaimana dimaksud dalam PP No. 38 Tahun 2007.  

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum 

Penerima layanan/jasa dapat diidentifikasi dan memberikan pelayanan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Contoh, Retribusi 

Kesehatan; Pengguna jasa kesehatan dapat diidentifikasi dan akibat dari 

pelayanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat umum seperti terhindar dari 

wabah penyakit menular.  

Jika dalam penyediaan suatu jasa oleh daerah tidak ada aspek melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum selain pengguna sendiri, atau aspek 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum berkaitan terutama dengan 

kegiatan perizinan, maka jasa tersebut bukan bersifat jasa umum, tetapi 

bersifat jasa usaha atau perizinan. Contoh: penjualan makanan dan 

minuman oleh daerah bersifat jasa usaha, bukan jasa umum.  

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Kriteria layak tersebut adalah 

 1) pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat 

secara keseluruhan; 

 2) pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat 

mengkonsumsi jasa tersebut; 

 3) Namun demikian, apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai 

objek retribusi maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau 

tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan. 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. Sarana publik yang berdasarkan kebijakan nasional 

wajib disediakan oleh Pemerintah dan pelayanannya harus diberikan secara 
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gratis kepada masyarakat umum tidak dapat dikenakan retribusi. Retribusi 

atas penggunaan jalan lokal daerah ataupenggunaan jalan raya selain jalan-

jalan tol tertentu dan Retribusi atas pelayanan pendidikan dasar tidak sesuai 

dengan kriteria ini.  

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang potensial 

 1) Dapat dipungut secara efektif: berarti pungutan tersebut dapat dihitung 

dan dipungut dengan mudah; 

 2) Dapat dipungut secara efisien: berarti biaya pemungutan retribusi (biaya 

gaji/upah/tunjangan pegawai pemungut, ongkos kantor yang 

bersangkutan, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya) tidak melebihi 

hasil penerimaan retribusi.  

 3) Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial: 

berarti potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan 

pelayanan. 

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat 

dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Alokasi penerimaan retribusi 

diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan. 

 

2. Jasa Usaha 

Berbeda denga jasa umum, objek retribusi jasa usaha juga diminati oleh 

swasta untuk mengelolanya. Kriteria lebih rinci dari jasa usaha ini adalah: 

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

umum atau retribusi perizinan tertentu, Sama halnya dengan penjelasan 

kriteria 1 dari retribusi jasa umum di atas 

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan 

secara penuh oleh pemerintah daerah 

 1) Pada dasarnya pelayanan tersebut dapat disediakan oleh swasta 

 2) Dalam hal penyewaan aset terdapat kontrak penggunaan/ 

penguasaan aset dalam jangka waktu tertentu 

 

 

3. Perizinan Tertentu 
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Kriteria perizinan tertentu ini adalah: 

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Jasa yang 

bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 38 Tahun 2007. 

b. Perizinan yang bersangkutan benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum 

 1) Kegiatan yang memerlukan izin tersebut menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat setempat; 

 2) Dengan penyelenggaraan izin tersebut kepentingan masyarakat 

terlindungi. 

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 

dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin 

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

 1) Biaya yang dikeluarkan oleh Pemda dalam melakukan pengendalian 

dan pengawasan kegiatan cukup besar; 

 2) Biaya untuk menanggulangi dampak negatif atas izin tersebut cukup 

besar, seperti biaya penanggulangan polusi yang diakibatkan dari 

pemberian izin terhadap suatu kegiatan industri. 

 

 

DJPK Kementerian keuangan RI merumskan strategi peningkatan retruibusi 

daerah sebagai berikut: 

a. Perluasan basis penerimaan, melalui 

 ✓ Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis 

tetapi tidak menimbulkan biaya tinggi 

b. Perkuat proses pemungutan melalui: 

 ✓ Perbaharui tarif sesuai perkembangan ekonomi. Tarif retribusi ditinjau 

Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali  

 ✓ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia  

 ✓ Perkada tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 

c. Pelaksanaan efisienasi pemungutan dan peekanan biaya pemungutan 
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melalui  

 ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (e-SKPD, e-

payment, IMB online, parking Meter). Penyusunan SOP setiap 

pelayanan. 

d. Penigkatan penerimaan melalui perbaikan perencanaan, melalui 

 ✓ Peningkatan koordinasi dengan SKPD lainnya dan instansi pusat 

 ✓ Pendataan wajib retribusi 

 

 

4.6. Studi kasus terkait retribusi daerah 

4.6.1. Pendahuluan 

Pendekatan atau konsep perhitungan potensi retribusi dapat dilakukan dengan 

pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder. Namun, metode ini 

tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna 

meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam kajian potensi retribusi ini, di 

samping mengunakan data sekunder juga diikuti dengan kajian berbasis mikro 

guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan 

kedua konsep perhitungan potensi retribusi ini, diharapkan pemerintah daerah 

mampu membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi 

kenyataan (realisasi). Metode perhitungan potensi retribusi meliputi :  

a) Pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan 

klasifikasi “Prima”, “Potensial”, “Berkembang”, “Terbelakang”. Suatu 

retribusi dikategorikan “Prima” jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio 

Pertumbuhan > 1. Dikategorikan “Potensial”jika Rasio Proporsi > 1 dan 

Rasio Pertumbuhan < 1, dikategorikan “Berkembang” jika Rasio Proporsi 

< 1 dan Rasio Pertumbuhan > 1, dan dikategorikan :Terbelakang” jika 

Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Pertumbuhan < 1.  

b) Metode perhitungan potensi retribusi dengan menggunakan pendekatan 

makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada 

beberapa tahun terakhir memberikan gambaran tentang target retribusi 

tahun-tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro, selain 

memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya juga dapat 

memperhatikan target pertumbuhan ekonomi. Perhitungan lain adalah 

metode trend/pertumbuhan; perhitungan potensi dilakukan dengan 
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menggunakan proyeksi statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang 

diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu. Analisis juga dapat 

dilakukan dengan deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai metode 

estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan 

trend. Metode ini menggunakan data secara tahunan kemudian 

memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang.  

c) Pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi 

adalah dengan pendekatan mikro melalui survey terhadap 

volume/frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi 

yang diteliti. Secara umum, potensi retribusi dipengaruhi oleh 

volume/frekuensi pelayanan dalam periode tertentu dan tarif layanan. 

Tarif layanan sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Oleh sebab itu, yang lebih banyak mempengaruhi besarnya 

potensi retribusi daerah adalah volume/frekuensi pelayananan yang 

diberikan dalam periode tertentu. Semakin banyak volume/frekuensi 

pelayananan yang diberikan semakin besarnya potensi dari objek 

retribusi daerah tersebut. 

 

4.6.2. Klasifikasi Potensi Retribusi 

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam 

analisis dan menghitung potensi retribusi dapat dilakukan dengan beberapa 

metode atau pendekatan; makro dan mikro. Berdasarkan data realisasi masa lalu 

dapat dilakukan analisis pengklasifikasian potensi penerimaan menjadi  Prima, 

Potensial, Berkembang, dan Terbelakang. Perhitungan pengklasifiasian seperti 

ini dilakukan berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan rata-rata pertahun 

setiap jenis retribusi,  laju pertumbuhan rata-rata pertahun total penerimaan 

retribusi, dan  penerimaan rata-rata setap jenis retribusi. 

Perhitungan klasifikasi potensi penerimaan retribusi dari yang dilakukan 

terhadap realisasi retribusi yang dua tahun terakhir menunjukkan bahwa hanya 1 

jenis retribusi yang dapat diklasifikasikan “Prima” yaitu Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, 5 jenis retribusi diklasifikasikan “Potensial”, 5 jenis retribusi 

diklasifikasikan “Berkembang”, dan 10 jenis retribusi diklasifikasikan 

“Terbelakang”, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 20. Klasifikasi Potensi Retribusi Jasa Umum 
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Retribusi Jasa Umum 
Proporsi 

(%) 
Pertumbuhan 

(%) 
Klasifikasi 

Potensi 

Ret. Pelayanan Kesehatan 4,93 3,24 Prima 

Ret. Pelayanan Persampahan 1,92 0,68 Potensial 

Ret. Pelayanan Pemakaman dan 
pengabuan Mayat 

0,41 0,73 Terbelakang 

Ret. Parkir Tepi Jalan Umum 0,79 0,45 Terbelakang 

Ret. Pelayanan Pasar 1,23 0,03 Potensial 

Ret. Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

1,00 (0,15) Potensial 

Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran 

0,08 2,90 Berkembang 

Ret. Penyediaan Dan/ atau 
Penyedotan Kakus 

0,15 0,48 Terbelakang 

Ret Pengendalian Menara 
Telekomunikasi 

0,30 2,31 Berkembang 

 

Klasifikasi Potensi Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha 
Proporsi 

(%) 
Pertumbuhan 

(%) 
Klasifikasi 

Potensi 

Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 0,40 3,49 Berkembang 

Ret. Terminal 0,43 (0,67) Terbelakang 

Ret. Pelayanan Kepelabuhan 0,07 0,84 Terbelakang 

Ret. Tempat Rekreasi dan 
Olahraga 

0,65 2,26 Berkembang 

Ret. Penjualan Produksi Usaha 
Daerah 

0,02 0,95 Terbelakang 
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Klasifikasi Potensi Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu 
Proporsi 

(%) 
Pertumbuhan 

(%) 
Klasifikasi 

Potensi 

Ret. Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) 
5,36 0,55 Potensial 

Ret. Izin Tempat Penjualan 

Minuman Beralkohol 
0,01 1,67 Berkembang 

Ret. Izin Gangguan (HO) 1,16 0,92 Potensial 

Ret. Izin Trayek 0,11 (2,04) Terbelakang 

Ret. Izin Usaha Perikanan 0,03 0,39 Terbelakang 

 

Pengklasifiasian potensi retribusi sebagaimana yang dijelaskan di atas 

memiliki kelemahan, terutama karena menggunakan data masa lalu sehingga 

lebih mengambarkan kinerja target masa lalu saja, bukan mengambarkan potensi 

riil dari suatu objek retribusi tertentu. Misalkan, Retribusi Pelayanan Parkir di 

Pinggir Jalan Umum; hasil pengklasifikasiannya tergolong “Terbelakang”. 

Padahal dengan perkembangan jumlah kendaraan pada saat ini, retribusi 

pelayanan parkir ini dapat menjadi salah satu pendapatan daerah yang dapat 

diandalkan. Oleh sebab itu, analisis pengklasifikasian potensi retribusi ini harus 

dilengkapi dengan analisis makro dan mikro melalui survey lapangan. 

 

4.6.3. Proyeksi Potensi Berdasarkan Laju Pertumbuhan Rata-Rata  

           Pertahun Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Dalam pendekatan makro untuk menghitung proyeksi potensi retribusi 

daerah digunakan 2 metode, yaitu berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata 

pertahun dan berdasarkan pertumbuhan ekonomi Daerah sebagaimana yang 

ditargetkan dalam RPJMD. 

 

Laju Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Setiap Jenis Retribusi 

Capaian kinerja masa lalu merupakan faktor yang dapat digunakan untuk 

meramalkan/memperkirakan/memproyeksi perkiraan capaian kinerja masa 

datang yang mungkin dihasilkan. Dalam memproyeksikan tersebut digunakan 

asumsi bahwa kondisi masa datang yang akan dihadapi tidak jauh berbeda 

dibandingkan kondisi masa lalu di mana capaian kinerja (data) masa lalu tersebut 

dihasilkan.  
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Di samping berdasarkan capaian kinerja (data) masa lalu, peramalan kondisi 

masa datang juga dapat dilakukan berdasarkan  hubungan sebab akibat. Artinya, 

terjadinya sesuatu hal disebabkan oleh faktor lain. Dalam perhitungan potensi 

retribusi, maka capaian kinerja masa lalu dalam bentuk laju pertumbuhan 

masing-masing jenis retribusi dapat digunakan sebagai dasar dalam 

memproyeksikan perkiraan capaian masa datang yang dapat dihasilkan. Di 

samping itu, pertumbuhan ekonomi juga sering digunakan sebagai dasar dalam 

meramalkan kemungkinan capaian kinerja yang mungkin dapat dihasilkan pada 

masa datang. 

Berdasarkan laju pertumbuhan setiap jenis retribusi dapat dilakukan perhitungan 

dengan membuat perkiraan tambahan tahun dasar yang digunakan dalam 

perhitungan tersebut. Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi Daerah 

berdasarkan laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah yang 

menjadi objek kajian dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 21. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Berdasarkan  

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Rp Juta) 

No Jenis Retribusi Thn 1 Thn 6
 Pertumbuhan 

Rata-Rata 
Thn n+1 Thn n+2 Thn n+3 Thn n+4 Thn n+5

1 Ret. Pelayanan Persampahan 2.795,82 5.702,99 15,32                6.576,91      7.584,74      8.747,01      10.087,38    11.633,14    

2 Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat 433,13 927,53 16,45                1.080,11      1.245,62      1.436,50      1.656,62      1.910,48      

3 Ret. Parkir Tepi Jalan Umum 979,62 1.581,90 10,06                1.741,02      2.007,81      2.315,48      2.670,30      3.079,49      

4 Ret. Pelayanan Pasar 2.557,51 2.633,54 7,97                  2.843,32      3.279,02      3.781,49      4.360,96      5.029,22      

5 Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 1.792,10 1.508,29 1,45                  1.530,17      1.764,65      2.035,06      2.346,91      2.706,54      

4 Ret. Terminal 815,60 361,79 7,60                  389,28          448,93          517,72          597,06          688,55          

6 Ret. Pelayanan Kepelabuhan 69,78 165,83 18,90                197,18          227,40          262,24          302,43          348,77          

7 Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga ****/ 248,82 1.935,02 19,53                2.312,96      2.667,39      3.076,14      3.547,52      4.091,13      

8 Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6.720,63 12.015,69 12,32                13.496,35    15.564,51    17.949,58    20.700,13    23.872,17    

9 Ret. Penyediaan Dan/ atau Penyedotan Kakus 356,94 6,11                  378,75          436,79          503,72          580,91          669,93          
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Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan 2 alternatif yaitu 

berdasarkan harga yang berlaku dan berdasarkan harga konstan. Namun dalam 

banyak kebutuhan, pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan dalam 

meramalkan kondisi masa datang adalah berdasarkan perhitungan harga konstan. 

Oleh sebab itu, dalam peramalan capaian kinerja yang mungkin dicapai pada 

masa datang masing-masing jenis retribusi daerah dari SKPD sampel kajian ini 

akan dihitung berdasarkan harga konstan. 

 Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi Daerah berdasarkan 

pertumbuhan ekonomi Daerah tahun n+1 tahun n+5 dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 22. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Berdasarkan  

  Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Rp Juta) 

 

 

4.6.4. Pendekatan Mikro-Survey 

Contoh Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas pelayanan 

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan pemerintah Daerah. Objek 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/ 

kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pengambilan/ 

pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, 

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara 

ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah, dan penyediaan lokasi 

pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah 

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat 

umum lainnya. 

Jenis Retribusi Thn 1 Thn 6 Thn n+1 Thn n+2 Thn n+3 Thn n+4 Thn n+5

Petumbuhan PDRB (Berdasarkan Harga Belaku) 6,65 6,80 6,98 7,17 7,36 7,44              

Ret. Pelayanan Persampahan 2.795,82 5.702,99 6.090,80      6.515,93      6.983,13      7.497,09      8.048,87      

Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat 433,13 927,53 990,60          1.059,74      1.135,72      1.219,31      1.309,05      

Ret. Parkir Tepi Jalan Umum 979,62 1.581,90 1.689,47      1.807,39      1.936,98      2.079,55      2.232,60      

Ret. Pelayanan Pasar 2.557,51 2.633,54 2.812,62      3.008,94      3.224,68      3.462,01      3.716,82      

Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 1.792,10 1.508,29 1.610,85      1.723,29      1.846,85      1.982,78      2.128,71      

Ret. Terminal 815,60 361,79 386,39          413,36          443,00          475,60          510,60          

Ret. Pelayanan Kepelabuhan 69,78 165,83 177,11          189,47          203,06          218,00          234,05          

Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga 248,82 1.935,02 2.066,60      2.210,85      2.369,37      2.543,75      2.730,98      

Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6.720,63 12.015,69 12.832,76    13.728,48    14.712,82    15.795,68    16.958,24    

Ret. Penyediaan Dan/ atau Penyedotan Kakus 356,94 381,21          407,81          437,06          469,22          503,76          
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Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari 

pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan 

dan/atau volume sampah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan 

persampahan/ kebersihan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, 

aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas layanan tersebut. Struktur dan 

besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan : 

a. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan volume sampah;atau 

b. jenis objek retribusi, dan/atau golongan dan hari atau bulan. 

 

Jumlah Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Perumahan 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa objek retribusi adalah masyarakat 

yang menghasilkan sampai, yang berarti seluruh masyarakat Daerah yang 

mendapat pelayanan persampahan. Pelayanan sampah diklasifikasikan menjadi 3 

kelompok yaitu wajib retribusi komersil, retribusi non komersil, dan retribusi 

khusus. Masing-masing kelompok juga memiliki beberapa jenis subjek yang 

berbeda dengan tarif yang juga berbeda. Pemungutan  retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan wajib retribusi perumahan dilakukan melalui PDAM 

Daerah. 

Jika digunakan data jumlah wajib retribusi yang terdaftar di PDAM Daerah 

sebagai dasar perhitungan potensi pelayanan sampah perumahan, maka data 

PDAM menunjukkan bahwa Daerah memiliki jumlah wajib retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan sejumlah 88.802 wajib retribusi dan dengan mengalikan 

dengan tarif yang berlaku, maka Daerah dapat memperoleh pendapatan sebesar 

Rp5,72 Miliyar. Jika dihitung lebih lanjut rata-rata pendapatan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan per wajib retribusi maka dihasilkan pendapatan pertahun 

rata-rata setiap wajib retribusi sebesar Rp64.619. Hasil perhitungan ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 23. Potensi Pendapatan Retribusi Persmapahan Non Komersil- PDAM  
per tahun dan Pendapatan Rata-Rata Per Golongan Wajib Retribusi Pertahun

Kode Golongan  Tarif  
 Jumlah 

Pelanggan 

 Jumlah 

Pendapatan (Rp) 

Golongan 1A 2.500             376                 11.280.000              

Golongan 1A 5.000             15                   900.000                    

Golongan 1A 10.000           1                      120.000                    

Golongan 1B 2.500             297                 8.910.000                 

Golongan 1B 5.000             10                   600.000                    

Golongan 1B 7.500             1                      90.000                       

Golongan 2A 2.500             1.474             44.220.000              

Golongan 2A 4.000             1                      48.000                       

Golongan 2A 5.000             2                      120.000                    

Golongan 2B 2.500             2.621             78.630.000              

Golongan 2B 3.000             1                      36.000                       

Golongan 2B 5.000             22                   1.320.000                 

Golongan 2C 500                 3                      18.000                       

Golongan 2C 2.500             588                 17.640.000              

Golongan 2C 3.000             3                      108.000                    

Golongan 2C 5.000             70.152           4.209.120.000        

Golongan 2C 6.000             2                      144.000                    

Golongan 2C 7.500             25                   2.250.000                 

Golongan 2C 10.000           23                   2.760.000                 

Golongan 2C 25.000           2                      600.000                    

Golongan 2C 50.000           1                      600.000                    

Golongan 2C 100.000         1                      1.200.000                 

Golongan 2D 2.500             31                   930.000                    

Golongan 2D 5.000             429                 25.740.000              

Golongan 2D 7.500             3                      270.000                    

Golongan 2D 10.000           9.189             1.102.680.000        

Golongan 2D 20.000           2                      480.000                    

Golongan 3A 2.500             309                 9.270.000                 

Golongan 3A 4.000             1                      48.000                       

Golongan 3A 5.000             40                   2.400.000                 

Golongan 3A 10.000           5                      600.000                    

Golongan 3A 20.000           2                      480.000                    

Golongan 3B 2.500             120                 3.600.000                 

Golongan 3B 5.000             60                   3.600.000                 

Golongan 3B 7.500             12                   1.080.000                 

Golongan 3B 10.000           52                   6.240.000                 

Golongan 3B 15.000           5                      900.000                    

Golongan 3B 20.000           21                   5.040.000                 

Golongan 3B 25.000           2                      600.000                    

Golongan 3B 30.000           3                      1.080.000                 

Golongan 3B 50.000           3                      1.800.000                 

Golongan 3B 59.000           1                      708.000                     
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Kode Golongan  Tarif  
 Jumlah 

Pelanggan 

 Jumlah 

Pendapatan (Rp) 

Golongan 3B 25.000           2                      600.000                    

Golongan 3B 30.000           3                      1.080.000                 

Golongan 3B 50.000           3                      1.800.000                 

Golongan 3B 59.000           1                      708.000                    

Golongan 4A 250                 1                      3.000                         

Golongan 4A 2.500             1.496             44.880.000              

Golongan 4A 3.000             1                      36.000                       

Golongan 4A 4.000             1                      48.000                       

Golongan 4A 5.000             473                 28.380.000              

Golongan 4A 6.000             1                      72.000                       

Golongan 4A 7.500             242                 21.780.000              

Golongan 4A 10.000           346                 41.520.000              

Golongan 4A 12.500           1                      150.000                    

Golongan 4A 15.000           1                      180.000                    

Golongan 4A 20.000           4                      960.000                    

Golongan 4A 25.000           2                      600.000                    

Golongan 4A 30.000           2                      720.000                    

Golongan 4B 2.500             76                   2.280.000                 

Golongan 4B 5.000             21                   1.260.000                 

Golongan 4B 7.500             20                   1.800.000                 

Golongan 4B 10.000           74                   8.880.000                 

Golongan 4B 15.000           6                      1.080.000                 

Golongan 4B 20.000           7                      1.680.000                 

Golongan 4B 25.000           1                      300.000                    

Golongan 4B 30.000           4                      1.440.000                 

Golongan 4C 2.500             28                   840.000                    

Golongan 4C 5.000             17                   1.020.000                 

Golongan 4C 7.500             10                   900.000                    

Golongan 4C 10.000           25                   3.000.000                 

Golongan 4C 15.000           2                      360.000                    

Golongan 4C 20.000           17                   4.080.000                 

Golongan 4C 22.500           1                      270.000                    

Golongan 4C 25.000           7                      2.100.000                 

Golongan 4C 30.000           3                      1.080.000                 

Golongan 4C 45.000           1                      540.000                    

Golongan 5 10.000           1                      120.000                    

Jumlah 88.802           5.720.499.000        

64.419                       

 Non Komersil-PDAM Per tahun dan Pendapatan Rata-Rata

 Per Golongan Wajib Retribusi Per Tahun

Pendapatan Rata-Rata Per Wajib Retribusi

Potensi Pendapatan Retribusi Persampahan 

Tabel Lanjutan
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Dari survey lapangan juga diperoleh informasi bahwa masih banyak 

masyarakat yang menerima pelayanan persampahan tetapi belum membayar 

kewajibannya karena tidak berlangganan PDAM, seperti sebagian masyakat yang 

tinggal di Kecamatan P.U, Kecamatan K, dan Kecamatan P. Berdasarkan Daerah 

Dalam Angka dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga di Daerah tahun 2015 

adalah 210.881 Kepala Keluarga. Jika tidak dimasukkan jumlah rumah tangga 

yang belum terlayani persampahan di Kecamatan B dan Kecamatan KT, maka 

jumlahnya adalah 165.457 Kepala Keluarga.  Dengan berbagai asumsi, seperti 

masyarakat miskin, atau dalam 1 rumah terdapat beberapa rumah tangga, atau 

yang lainnya sehingga tidak sepenuhnya merupakan potensi retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, maka dalam perhitungan potensi hanya dihitung 

sebanyak 60% dari rumah tangga tersebut, berarti jumlah rumah tangga yang 

menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berjumlah 99.274 

Kepala Keluarga.  

Dasar lain yang dapat digunakan untuk menghitung potensi ini adalah 

jumlah pelanggan PLN di Daerah. Jumlah pelanggan PLN Daerah pada tahun 

2016 ini berjumlah 240.252 yang terdiri 4 rayon. Jika 50% dari pelanggan PLN 

tersebut dapat dipungut, berarti jumlah rumah tangga yang akan membayar 

retribusi persampahan/kebersihan berjumlah 120.126 orang pelanggan. 

Karena data pelanggan PDAM tidak memiliki klasifikasi rumah (padahal 

PDAM menggunakan klasifikasi luas bangunan dalam menentukan tarif Air PDAM) 

maka perhitungan potensi berdasarkan luas bangunan tidak dapat dilakukan. Jika 

digunakan tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang baru sesuai 

Perda No. 1 tahun 2016, khususnya klasifikasi Luas bangunan terrendah dengan 

tarif Rp5.000/bulan, dan diasumsikan ini adalah rata-rata luas rumah di Daerah, 

serta dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD, 

maka akan dihasilkan potensi wajib retribusi pelangan PDAM (Perumahan) 

dengan asumsi pesimis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. Sedangkan 

jika digunakan asumsi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku 

untuk menghitung potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perkiraan 

optimis, maka hasil perhitungan juga dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 24. Perkiraan Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan Pelanggan PDAM 
(Rp Juta)  

Keterangan Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021

Pertumbuhan Ekonomi (Target dalam RPJMD) 6,80          6,98         7,17         7,36         7,44         7,51         

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Harga Berlaku) 10,52        10,52       10,52       10,52       10,52       10,52       

Tarif Rata-Rata Perumahan 5.000        

Jumlah Rumah 210.881     

Jumlah Rumah - Kec. KT dan Bungus 165.457     

Jumlah Masyarakat yang terlayani 60,00%

Jumlah Wajib Retribusi 99.274       

Jumlah Pendapatan (Rp. Juta) Perkiraan Pesimis 5.956,45    6.372,21   6.829,10   7.331,72   7.876,88   8.468,58   

Jumlah Pendapatan (Rp. Juta) Perkiraan Optimis 6.583,07   7.042,57   7.547,52   8.103,02   8.705,53   

Sumber : Hasil Perhitungan, Tahun 2016 

 

Jumlah Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Komersil dan 

Non-Komersil 

Jumlah dan alamat wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan komersil 

tidak didapatkan. Akibatnya, survey terhadap kekurang efektifan dalam 

mengidentifikasikan dan pemungutan wajib retribusi ini tidak dapat dilakukan. 

Perhitungan terhadap data yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dalam menyusun Rekapitulasi Potensi Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan menunjukkan jumlah sampah yang diproduksi oleh 

wajib retribusi setiap hari. Jika dibandingkan antara jumlah m2 dengan jumlah 

wajib retribusi (misalnya jumlah hotel) maka akan kelihatan ketepatan/ 

ketidaktepatan perhitungan. 

 Jika digunakan Wajib Retribusi Hotel sebagai contoh; dengan jumlah hotel 

berbintang dan tidak berbintang di Daerah Hal ini berarti setiap hotelnya akan 

menghasilkan sampah sebanyak 0,165 M2. Ukuran isi seperti ini lebih kurang 

sama dengan ukuran kotak Karton Mirage A4 70 Gram. Di perkirakan jumlah ini 

sangat kecil, seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut: 
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Tabel 25. Jumlah Retribusi Komersil dan Non-Komersil dan Jumlah Produksi 
Sampah/Hotel/hari 

Bulan Hari

Retribusi Komersil

Hotel / cottage/ losmen/ wisma/ Penginapan       35.000 17.695.000    589.833        16,85           

Ruko/Toko/ Kedai/Kios       35.000 16.038.000    534.600        15,27           

Show Room Motor/Mobil       35.000 3.226.000     107.533        3,07             

SPBU / POM Bensin       35.000 1.571.000     52.367          1,50             

Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan       35.000 17.178.000    572.600        16,36           

Pusat Perbelanjaan       35.000 6.878.000     229.267        6,55             

Restoran / Rumah Makan / Catering       35.000 9.878.500     329.283        9,41             

Bar / Diskotik / Pub / dan Sejenisnya       35.000 932.500        31.083          0,89             

Perbengkelan / Pencucian Mobil       35.000 1.374.500     45.817          1,31             

Industri       35.000 2.590.000     86.333          2,47             

Pergudangan       35.000 5.545.000     184.833        5,28             

Gedung Pertemuan / Pertunjukan       35.000 555.000        18.500          0,53             

Sarana Olah raga       35.000 215.000        7.167           0,20             

Taman Hiburan/Rekreasi       35.000 -                  -                  -                  

Retribusi Non Komersil 

Apartemen 29.000      1.150.000     38.333          1,32             

Pendidikan 29.000      15.518.000    517.267        17,84           

Perkantoran 29.000      32.256.000    1.075.200     37,08           

Jenis Wajib Retribusi
Jumlah Retribusi Per (Rp)  Jumlah M^2 

Sampah 

 Tarif/ 

meter 

Sumber : Hasil Perhitungan, Tahun 2016 

 

Jika secara rata-rata volume sampah yang dihasilkan 2 kali lebih banyak 

dan petugas berhasil memungut retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

maka perkiraan jumlah pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan ini jauh lebih besar. Perhitungan potensi retribusi dari wajib retribusi 

komersil ini adalah; penerimaan tahun 2015 berjumlah Rp1.591,21 dan akan 

meningkat 40% sehingga perkiraan potensinya menjadi Rp2.227,69 Juta. 

Untuk menghitung perkiraan pesimis dan optimis, dapat dilakukan 

berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan harga konstan digunakan untuk perhitungan pesimis, dan 

berdasarkan harga berlaku digunakan untuk perhitungan optimis. Hasil 

perhitungan kedua perkiraan ini dapat dilihat pada Tabel 26. 

 

 
 
 

 
 



Tabel 26.   Perkiraan Pesimis dan Optimis Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (Rp Juta) 

Keterangan Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021

PERKIRAAN PESIMIS

Komersil dan Non Komersil 2.383,18       2.554,06       2.742,03       2.945,92       3.167,22       

Perumahan 6.372,21       6.829,10       7.331,72       7.876,88       8.468,58       

Jumlah 8.755,39     9.383,16     10.073,76  10.822,80  11.635,80  

PERKIRAAN OPTIMIS

Komersil dan Non Komersil 2.462,04       2.721,05       3.007,30       3.323,67       3.673,32       

Perumahan 6.583,07       7.042,57       7.547,52       8.103,02       8.705,53       

Jumlah 9.045,11     9.763,62     10.554,82  11.426,69  12.378,85  

Sumber : Hasil Perhitungan, Tahun 2016 

 

4.6.5. Kasus Retribusi Daerah 

 

Kasus 1. 

 Hasil perhitunganlaju Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Retribusi Jasa Umum 

adalah sebagai berikut:   

 

Diminta: Klasifikasi Tipologi Klassen Potensi Retribusi Jasa Umum di atas; 

Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang 

 

Jenis Retribusi 

Realisasi 
Rata-Rata 
Thn 2010-

2015 

Propor
si (%) 

Pertumbuh
an Rata-
Rata Thn 

2010 - 
2015 

Rasio 
Pertumbuha
n (%) thdp 

Total 
Retribusi 

Jasa Umum 

Klasifi
kasi 

Poten
si 

Retribusi Jasa Umum     

Ret. Pelayanan 
Kesehatan 

9.225,99 4,93 72,79 3,24  

Ret. Pelayanan 
Persampahan 

3.599,00 1,92 15,32 0,68  

Ret. Pemeriksaan 
Alat Pemadam 
Kebakaran 

157,03 0,08 65,08 2,90  

Ret. Penyediaan 
Dan/ atau 
Penyedotan Kakus 

272,69 0,15 10,77 0,48  
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Kasus 2 

Pekembangan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehata adalah sebagai 

berikut (Rp Juta): 

Tahun Jumlah 

2014 1.114,61 

2015 1.240,23 

2016 1.466,65 

2017 1.445,50 

2018 1.495,67 

 

Perhitungan tingkat pertumbuhan dapat dilakukan dengan rumus 

=((G6/C6)^(1/4)-1)*100  

G6 = posisi crusor tahun 2018, dan C6 = posisi crusor tahun 2014. 

 

Diminta susunlah Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan 5 tahun yang akan 

datang dengan menggunakan tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran dan Laju 

pertumbuhan Ekonomi 5,6% 

 

Kasus 3.  

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Kota P memiliki 200 titik parkir kendaraan Roda 4 (disederhanakan) yang 

tersebar di sekitar pasar dan bebarapa pusat keramaian. Dengan pertimbangan 

efisiensi biaya survey, maka dilakukan survey di 13 titik (hanya penyerdahaan 

kasus) selama 3 hari dalam 1 minggu dan 3 kali dalam 1 hari, yaitu pada hari dan 

jam (waktu) sepi, sedang, dan ramai. Hasil sury tersebut adalah sebagai berikut: 
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Anda diminta untuk menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum, 

dengan asumsi:  

1. Hari/minggu = 6 hari 

2. Minggu/tahun = 52 minggu 

3. Tarif parkrr = Rp3.000 

4. Perhitungan pendapatan bruto = Jumlah titik parkir x jumlah parkir per 

jam x turn over per hari x hari/minggu x minggu/tahun x tarif parkir 

5. Jika biaya petugas parkir Rp120.000 per hari, hitunglah pendapatan 

bersih (potensi retribusi) 

6. Jika diasumsikan tingkat pertumbuhan ekonomi 7% per tahun selama 5 

tahun, hitunglah potensi retribusi parkir 5 tahun ke depan.   

 

Kasus 4 

Retribusi Tempat Rekreasi 

Pada tahun 2019, Kota Padang ingin menghitung Potensi Retribusi Tempat 

Rekreasi, dimana lokasi tempat rekreasi tersebut terdiri dari 6 lokasi dengan 

realisisasi Rtribusi sebagai berikut: 

 

Jl. Perintis Kemerdekaan  6,33                          44,33                         30,00                         10,00                   4,43               

Jl. Ahmad Yani  12,83                        89,83                         30,00                         10,00                   8,98               

Jl. Bundo Kanduang  7,83                          54,83                         20,00                         6,67                     8,23               

Jl. Damar  15,17                        106,17                      20,00                         6,67                     15,93             

Jl. Diponegoro  6,67                          46,67                         20,00                         6,67                     7,00               

Jl. Hiligoo  7,33                          51,33                         20,00                         6,67                     7,70               

Jl. HS. Cokroaminoto  9,00                          63,00                         30,00                         10,00                   6,30               

Jl. Klenteng  5,50                          38,50                         30,00                         10,00                   3,85               

Jl. M.Yamin 10,96                        76,71                         37,00                         12,33                   6,22               

Jl. Pattimura 14,00                        98,00                         20,00                         6,67                     14,70             

Jl. Pemuda  9,83                          68,83                         20,00                         6,67                     10,33             

Jl. Ratulangi  5,17                          36,17                         10,00                         3,33                     10,85             

Jl. Veteran 7,44                          52,11                         20,00                         6,67                     7,82               

Rata-Rata 9,08                          63,58                        23,62                        8,64               

Catatan:

Perhitungan Kapasitas Parkir:

Rata Luas Areal Parkir 30

Kebutuhan Areal/Kendaraan 3

Lokasi Survey
 Rata-Rata 

Kendaraan Datang 

Jumlah Parkir Per 

Hari 9.00 - 16.00

Rata-Rata Areal 

Parkir

Kapasitas Parkir 

Rata-Rata

Turn Over 

Parkir



 

Halaman 171  

 

 

 

 

Potensi dilakukan antara lain dengan melakukan survey di 3 lokasi, yaitu 

 

 

 

Hasil survey jumlah pengunjung dan tarif pada 3 lokasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Pantai Air Manis 

Tanggal Survei Jumlah Pengunjung  

Hari Biasa 
Dewasa 1.234 5.000 

Anak-anak 546 3.000 
 

    

Tanggal Survei 
Jumlah Pengunjung  

Hari Libur 
Dewasa 1.780 5.000 

Anak-anak 876 3.000 

 
Gunung Padang 

Tanggal Survei Jumlah Pengunjung  Tarif 

Hari Biasa 
Dewasa 150 5000 

Anak-anak 34 3000 

        

Tanggal Survei Jumlah Pengunjung   

Hari Libur 
Dewasa 272 5000 

Anak-anak 68 3000 

 

No Nama Objek Wisata Tahun 2018 (Rp) 

1. Wisata Pantai Air manis 1.242.000.000,- 

2. Wisata Pantai Pasir Jambak 123.550.000,- 

3. Wisata Gunung Padang 127.000.000,- 

4. Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin 141.300.000,- 

5. Pemandian Lubuk Peraku 122.500.000,- 

6. Taman Hutan Raya Bung Hatta 79.440.000,- 

No Nama Objek Wisata 

1. Wisata Pantai Air manis 

2. Wisata Gunung Padang 

3. Taman Hutan Raya Bung Hatta 
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Taman Hutan Raya Bung Hatta 

Tanggal Survei Jumlah Pengunjung 
 

Hari Biasa 
Dewasa 80 5000 

Anak-anak 8 3000 

    
Tanggal Survei Jumlah Pengunjung 

 

Hari Libur 
Dewasa 156 5000 

Anak-anak 24 3000 

 

Dengan Asumsi 1 minggu 7 hari dan 1 tahun 52 minggu, Bpk/Ibu diminta untuk 

menghitung Potensi Retribusi Tempat Rekreasi untuk semua tempat rekreasi 

tersebut. 

 

Kasus 5 

Penentuan Potensi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Karena peralihan kewenangan Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Provinsi ke 

Kota/Kabupaten, maka Pada tahun 2017, Kota Padang ingin menghitung Potensi 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Data survey untuk Timbangan dan Anak 

Timbangan dilakukan untuk 28 lokasi dari 50 lokasi pasar. Sedangan peralatan 

yang harus ditera ulang lainnya dilakukan secara sensus. Hasil survey dan 

sensus serta tarif masing-masing alat tera ulang terseebut adalah sebagai 

berikut: 

No Jenis UTTP 
Data 
UTTP 

Hasil 
Observasi 

Tarif Retribusi (Rp) 

1 Timbangan    

* Timbangan Meja 972 1.336 3.500,00 

* Timbangan Pegas 1.311 1.809 3.500,00 

* Timbangan Bobot Ingsut 228 318 11.500,00 
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* Timbangan Sentisimal 180 251 13.000,00 

* Neraca 115 145 13.500,00 

* Timbangan Dacin 258 358 5.500,00 

* Timbangan Elektronik 77 180 20.500,00 
     

2 Anak Timbangan    

* Anak Timbangan Biasa 4.081 5.754 800,00 

* Anak Timbangan Halus 1.150 1.450 1.500,00 
     

3 Meteran 131 181 2.000,00 

4 Takaran 585 801 1.000,00 

6 Argo Meter Taksi 50 330 30.000,00 

7 Pompa Ukur BBM 293 439 75.000,00 

8 Tangki Ukur Mobil 110 334 129.000,00 
     

9 Bejana Ukur    

* Bejana Ukur s/d 50 L 24 29 25.000,00 

* Bejana Ukur > 500 s/d 1.000 L 24 29 90.000,00 
     

10 
Timbangan Jembatan 
Elektronik 

0 46 441.000,00 

11 Meter Arus Kerja 0 43 156.000,00 

12 Tutsit/Tutsida 5 43 1.400.000,00 

Jumlah 9.594 13.876  

 

Berdasarkan informasi di atas, Bpk/Ibu diminta untuk menentukan Potensi 

Retribusi Tera/Tera Ulang tahun 2017 
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BAB V 

PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAERAH  
MELALUI EKUALISASI DENGAN PAJAK PUSAT 

 

 

 

5.1 Pendahuluan  

Ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses 

untuk menyamakan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses 

untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya 

yang memiliki hubungan. Bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan 

bagian dari laporan jenis pajak yang lain. 

Ekualisasi digunakan untuk menganalisis wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebagaimana diatur  dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor  : Per – 04/PJ/2012 pasal 4 ayat 1 pada huruf H 

menyebutkan salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa 

pajak adalah ekualisasi. Teknik ini tentunya dapat juga digunakan oleh wajib 

pajak untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan dengan benar. Ekualisasi 

dilakukan dengan melakukan perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan 

dalam SPT Tahunan dengan SPT PPN. Teknik ekualisasi yang sudah lazim 

dilakukan dalam konteks pemerintah pusat juga dapat dilakukan pada konteks 

Pemerintah Daerah. Ekualisasi dapat dilakukan antaran SPT PPh Badan industri 

hotel dan restoran dengan SPT Pajak Hotel dan Restoran. 

 

5.2  Data Peredaran Usaha Wajib Pajak Pusat dan Data Pembayaran Pada 
SPTD 

Konteks Pemerintah Daerah ekualisasi dapat dilakukan antara data penjualan 

atau pendapatan pada laporan laba rugi,  ekualisasi dilakukan atas tiga hal 

terbagi menjadi 2, antara lain: 

1. Ekualisasi pendapatan sewa kamar pada laporan laba rugi dan 

pembayaran pada SPTD Pajak Hotel 

2. Ekualisasi Ekualisasi Pendapatan Makanan dan Minuman dan Pada 

SPTD Pajak Restoran 
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Secara sederhana, ekualisasi penghasilan dan objek  Pajak Hotel dan Restoran 

ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan yang ada di form 

1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek Pajak dan 

Restoran. Misalkan Pada Laporan Laba Rugi Hotel terdapat pendapatan yang 

bersumber dari kamar 
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