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ABSTRAK 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dalam instrument 

penerimaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dan juga 

pembangunan daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru yang 

mengatur pajak daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk 

dalam Pajak Daerah menjadi salah satu objek yang diatur dalam UU Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka 

perlunya fungsi pengawasan dan juga evaluasi dalam menjalankan 

kebijakan baru   tersebut  supaya Pemungutan Pajak  Bumi dan Bangunan 

dapat berjalan efektif sehingga manfaat dan juga fungsinya dapat 

dimaksimalkan dengan baik. 

Tingkat efektifitas dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

telah dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Sarolangun tidak 

lepas dari peranan besar dari masing- masing fungsi yang dijalankan oleh 

pemungut pajak dan juga kerjasama wajib pajak dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan  yang di miliki oleh wajib pajak. Namun disamping 

dari itu semua pemberian informasi, sosialisasi dan menjalankan sistem 

yang baik sesuai dengan peraturan yang ada, Sehingga Penerimaan PBB 

dapat meningkat. 

 

Kata Kunci : PelaksanaanPemungutan PBB dan Peningkatan PAD 



1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang 

diterima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD 

(Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah 

berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hajat hidup warga negara Indonesia.  

Dalam hal ini tanah, air dan sumberdaya alam lainnya yang dapat 

menopang kesejahteraan rakyat. Tanah beserta bangunan yang berada dalam 

wilayah teritori negara menjadi objek dalam Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas bahwasanya peranan pemerintah 

dalam mengoptimalisasikan pajak perlu, guna kemakmuran rakyat dan 

membangun negara.   

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak 

pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah 

daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pemungutan 

PBB selama ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun setelah peralihan ke 

Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta peraturan daerah masing-masing.  

Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

Official Assesment System “selama belum menerima ketetapan pajak dari 

fiskus, maka wajib pajak belum terutang pajak PBB atau belum timbul 

kewajiban membayar pajak”. Ketetapan itu dikeluarkan pada tahun 1994. 



Tujuan utama pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. 

2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan 

baru (menambah jenis pajak dan retribusi daerah). 

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 

retribusi daerah dengan memperluas basis pajak daerah. 

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 

daerah 

5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen pengangguran dan 

pengaturan pada daerah. 

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang berada 

di Provinsi Jambi yang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang 

cukup menjanjikan, karena merupakan daerah yang memiliki potensi alam 

dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong daerah subur ini 

memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang diharus dikelola 

secara efisien untuk meningkatkan pambangunan di Kabupaten Sarolangun.  

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah di perlukan dalam 

pelaksanaan dan juga pengelolaannya. Terutama dalam menunjang 

pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sarolangun. Supaya 

kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan 

dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat 

terpenuhi dengan baik. Mengingat Kabupaten Sarolangun merupakan 

Kabupaten yang masih berkembang dengan tingkat pendidikan 

masyarakatnya masih tergolong rendah maka masalah pembayaran wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat terlaksana dengan maksimal. 

Dikarenakan beberapa faktor antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Kesalahan data objek Pajak yang membuat wajib pajak enggan 

membayar PBB.  



3. Ketidaksesuaian harga pembayaran PBB. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sarolangun dan mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh 

DPPKAD Kab.Sarolangun dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kaupaten 

Sarolangun. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriktip kualitatif yang 

digunakan sebagai prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti dengan 

melakukan penggambaran secara mendalam atau melukiskan dan 

memaparkan tentang keadaan objek penelitian maupun proses yang diteliti. 

Karena dalam bentuk penelitian kualitatif tidak meggunakan atau tidak 

melakukan pengujian hipotesa, hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

hipotesis yang diajukan peneliti kualitatif sehingga tidak ada untuk 

melakukan pengujian hipotesa. 

Dalam penenlitian deskriktip kualitatif bertujuan untuk melakukan 

penggambaran terhadap objek atau variabel yang diteliti. Penelitian 

deskriktip ini mengarah pada penggambaran secara rinci dan mendalam 

mengenai kondisi tentang apa yang terjadi di lapangan studinya. Seperti 

dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menguraikan 

keadaan atau fakta-fakta yang ada tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sarolangun. 

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh langsung dari ibforman yang diwawancarai Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun beberapa 

informan yang diwawancarai yaitu: 1) Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD 

Kab.Sarolangun, 2) Staff Pemungut PBB, 3) Masyarkat Wajib Pajak. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa arsip-arsip, 



dokumen, buku-buku dan undang-undang yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode analisis 

pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 

interaktif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga 

alur yaitu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang 

digunakan dalam proses pemilihan, memfokuskan penyederhanaan dan 

mengatur data untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, penyajian 

data merupakan tahap selanjutnya setelah proses reduksi data, dimana dalam 

tahap ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil. Verifikasi dan penarikan 

kesimpulan dari rangkaian data yang telah di tampilkan. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Beberapa Tahapan dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB 

Kabupaten Sarolangun 

1. Penyuluhan  

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak melalui media massa maupun  

penerangan lamgsung kepada masyarakat tentang arti penting membayar 

pajak. 

2. Pelayanan  

Memberikan pelayanan kepada wajib pajak  

3.  Pendaftaran Wajib Pajak  

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan 

subjektifnya, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak untuk dikukuhkannya statusnya sebagai Wajib Pajak 

dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4. Pemeriksaan  

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem 

Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan 



pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan Terutang 

(SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak 

disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. 

Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bahwa Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar, adanya 

pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak 

tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat 

indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat Ketetapan 

Pajak. 

5. Pendataan dan Verifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan   

Proses pendataan dan verifikasi objek pajak yang dilakukan oleh 

DPPKAD Kabupaten Sarolangun sebagai berikut: 

a. Untuk penetapan pajak Tahun 2013 DPPKAD masih memakai data yang 

diberikan oleh KPP Pratama Bangko karena pengalihan PBB-P2 dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kab. Sarolangun terhitung mulai 

1 Januari Tahun 2013. 

b. Melakukan pendataan dan Verifikasi pada akhir Tahun 2013 untuk  

masing–masing kelurahan Kab. Sarolangun.  

6. Pendistribusian SPPT PBB  

SPPT merupakan alat dalam pemungutan PBB pedesaan perkotaan 

(PBB-P2) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.  

Dalam pendistribusian SPPT PBB, setelah SPPT selesai dicetak maka 

diserahkan kepada Petugas Pemungut selanjutnya diserahkan kepada wajib 

pajak dengan cara mengantarkan SPPT ke rumah wajib pajak serta meminta 

wajib pajak untuk menanda tangani tanda terima pada potongan SPPT dan 

potongan tersebut diserahkan kepada Kasi Penagihan DPPKAD sebagai 

bukti bahwa SPPT telah diterima oleh wajib pajak.  Setelah SPPT diterima 

oleh wajib pajak, maka wajib pajak diharuskan membayar pajak ke Bank 9 

Jambi cabang Sarolangun atau kepada petugas pemungut pajak yang 

bertugas pada masing-masing kelurahan yang ada di Kab. Sarolangun. 



7. Pembayaran Pajak  

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 1 UU PBB-P2 

Nomor. 28 Tahun 2009. Dimana pada pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai 

berikut “ Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah” 

Setelah SPPT diserahkan oleh petugas wajib pajak bisa langsung membayar 

ke petugas atau pegawai Bank 9 Jambi Cabang Sarolangun.  

8. Pemungutan Pajak.  

Pemungutan PBB adalah upaya yang dilakukan oleh DPPKAD 

Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan PAD khususnya penerimaan 

dari PBB-P2 dan supaya dapat mengurangi jumlah tunggakan hutang pajak 

oleh wajib pajak. pemungutan PBB-P2 ini dilaksanakan sampai akhir tahun 

pajak, dalam pemungutan ini petugas menggunakan TTS yang diterbitkan 

oleh DPPKAD Kabupaten Sarolangun kemudian disetorkan secara kolektif 

oleh petugas pemungut ke Kas Daerah yaitu Bank 9 Jambi Cabang 

Sarolangun dan mengambil Surat Tanda Terima Setoran (TTS) serta 

menyerahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan PBB-P2 yang 

sah.  

9. Sanksi Hukum  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal Pasal 11 ayat (2) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah 

jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

10.Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  

Efektifnya pemungutan PBB tidak terlepas dari sejauh mana petugas 

terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak 

dilapangan. 

 

 

 

 



B.  Kendala-Kendala Dalam Pemungutan PBB Kabupaten Sarolangun 

 Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan DPPKAD mendapat kendala-kendala sebagai berikut: 

1. Secara Intern  

a. Tingkat partisipasi aktif dari Kecamatan dan Kelurahan yang masih 

rendah. 

b. Keterbatasan personil bidang pendapatan DPPKAD Kab. Sarolangun . 

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB banyak yang ditolak 

oleh wajib pajak dengan alasan sebagai berikut:  

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB Ganda 

2. Kesalahan dalam penulisan data-data wajib dan objek pajak  

3. Banyaknya objek fasilitas fasilitas umum yang seharusnya tidak 

diterbitkan karena objek tersebut tidak dikenakan pajak. 

4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap tanah dan bangunan 

tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga wajib pajak tidak mau 

membayar pajak karena merasa diperlakukan tidak adil. 

2. Secara Ekstern 

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran objek pajaknya. 

b. Wajib Pajak sulit ditemui. 

c. Wajib pajak yang tidak mau membayar PBB dengan alasan bahwa 

mereka bukan pemilik objek pajak tetapi mereka hanya mengontrak atau 

penerima gadai yang menguasai atas sawah/tanah yang telah digadaikan 

oleh pemiliknya. 

d. Wajib pajak yang tidak mau membayar dengan alasan mereka telah 

berpartisipasi dalam memberikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten 

Sarolangun untuk pembangunan. 

e. Wajib pajak tidak mau membayar pajak karena objek pajak merupakan 

milik kaum. 

f. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. 

 



C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sarolangun.  

Upaya DPPKAD untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Secara Intern 

a. Memperbaiki sistem atau jaringan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga Wajib Pajak tidak terganggu pada  saat pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Memonitoring payung hukum yang ada di Kabupaten Sarolangun 

c. DPPKAD Kabupaten Sarolangun melakukan inventarisir SPPT PBB 

yang bermasalah sesuai dengan permasalahannya dan diperbaiki. 

d. DPPKAD Kabupaten Sarolangun telah membuat surat edaran yang 

ditanda tangani Bupati Sarolangun kepada masing-masing kelurahan dan 

instansi terkait pelayanan kemasyarakatan supaya setiap masyarakat yang 

berurusan agar melampirkan bukti lunas PBB, kecuali pelayanan 

dibidang pendidikan sosial dan keagamaan. 

e. DPPKAD Kabupaten Sarolangun membuat agenda rutin sosialisasi PBB.  

f. Menambah personil dalam pemungutan PBB. 

2. Secara Ekstern 

a. Rutin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat WajibPajak 

b. Monitoring terhadap pemungutan pembayaran PBB 

c. Transparansi terhadap  pemungutan pembayaran melalui aplikasi yang 

dapat di  akses oleh masyarakat lain. 

d. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada Kepala Desa dan 

Lurah setempat. 



IV. PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini, yakni: Bahwa 

pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten sarolangun 

yang telah dilaksanakan oleh DPPKAD belum mencapai hasil yang 

maksimal, hal ini terbukti dari adanya beberapa hambatan yang ditemui oleh 

pihak DPPKAD Kab.Sarolangun baik dari internal maupun eksternal. 

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini juga dapat dikatakan 

belum mencapai target keberhasilan karena masih terdapat kesenjangan 

antara target dan realisasi dalam penerimaan PBB-P2.  

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, saran yang penulis ajukan  

dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, agar terlaksana 

secara maksimal sebaiknya melakukan perencanaan yang lebih matang, 

melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan, membekali pegawai-pegawai 

dibidang PBB-P2 untuk meningkatkan kemampuan maupun kompetensi 

pegawai dalam melakukan pemungutan pajak, rutin melakukan sosialisasi 

terhadap masyarakat yang wajib pajak, mendata secara langsung objek 

pajaknya, memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang wajib pajak 

yang tidak melakukan pembayaran pajak. Serta menjalin kerja sama yang 

baik kepada pihak Lurah dan Desa setempat. Dengan demikian Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlaksana dengan baik. 
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