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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Profil Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung 

1. Seajarah Berdirinya KPP Kedaton Bandar Lampung 

Pada awalnya Kantor pelayanan Pajak Pratama Kedaton dibentuk 

berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-

159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, 

Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak yang diantaranya adalah Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung. Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak tersebut maka ditetapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kedaton mulai beroperasi sejak tanggal 9 September 2008, 

menempati gedung ex. KPPBB Bandar Lampung.
82

 

Kantor wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

berlokasi di Jl. Dr. Susilo No. 41, Teluk Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

meliputi 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu 

Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukabumi, 

Kecamatan Tanjung Senang, dan Kecamatan Rajabasa.  
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Wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Kedaton mempunyai sektor-

sektor usaha antara lain: Real Estate, Rumah Sakit, Universitas, 

Perdagangan, Kontraktor.
83

 

2. Visi, Misi dan Motto Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton 

Bandar Lampung 

a. Visi 

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan 

prima dan dipercaya masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai organisasi” 

b. Motto 

“Melayani anda dengan AKSI untuk wujudkan JANJI Akurat 

Kepastian Senyum Ikhlas” 

c. Misi 

“Mencapai kinerja penerimaan pajak yang optimal dengan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, 

pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan Undang-Undang perpajakan”.
84

 

Menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, 

visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi acuan sekaligus landasan 

penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran 

strategis yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Sasaran 
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strategi yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton tahun 2014 

telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2015. Sasaran strategis tersebut 

yaitu :
85

 

1. Penerimaan pajak negara yang optimal 

2. Pemenuhan layanan publik 

3. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 

4. Peningkatan efektivitas pelayanan, peyuluhan, dan kehumasan 

5. Peningkatan ekstensifikasi perpajakan 

6. Peningkatan pengawasan wajib pajak 

7. Peningkatan efektivitas pemeriksaan 

8. Peningkatan efektifitas penegakan hukum 

9. Peningkatan kehadalan data 

10. SDM yang kompetetif 

11. Organisasi yang handal 

12. Pelaksanaan anggaran yang optimal 

3. Struktur Organisasi dan Jenis Layananan Kantor Pajak Pratama 

(KPP) Kedaton Bandar Lampung 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton didukung oleh sumber 

daya manusia sebanyak 72 orang pegawai yang dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa jenis, antara lain : 
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Tabel. 4.1 

Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton 

 Bandar Lampung Berdasarkan Jabatan 

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama  

Kedaton Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Jumlah Pegawai 

1. Pelaksana 25 orang 

2. Operator Console 2 orang 

3. Bendaharawan 1 orang 

4. Juru Sita 1 orang 

5. Account Representative 24 orang 

6. Fungsional Pemeriksa Pajak 9 orang 

7. Kepala Seksi 9 orang 

Jumlah 72 Orang 

    Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel. 4.2 

Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton 

 Bandar Lampung Berdasarkan Pendidikan 

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumalah Pegawai 

1. Sekolah Menengah Atas 6 orang 

2.  Diploma I  3 orang 

3. Diploma III 20 orang 

4. Sarjana/Diploma IV 10 orang 

5. Pasca Sarjana 10 orang 

Jumlah 72 orang 

    Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel. 4.3 

Sumber Daya Manusia Kantor Pajak Pratama Kedaton 

          Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Golongan 

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton Berdasarkan Tingkat Golongan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

1. Golongan I - 

2. Golongan II 27 orang 

3. Golongan III 42 orang 

4. Golongan IV 3 orang 

Jumlah 94 orang 

    Sumber: Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015 

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwasannya di dalam 

sebuah Instansi Kantor Pajak Pratama Kedaton tersusun beberapa golongan 

yang sudah ditempatkan sesuai dengan divisi yang mengatur operasional 

perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton. Semakin tinggi golongan 

semakin besar tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam mekanisme 

pekerjaan untuk menunjang operasional perpajakan dengan baik yang sudah 

diatur dalam peraturan per Undang-Undangan perpajakan.
86

 

Kejelasan adanya wewenang dan sebuah tanggung jawab dalam suatu 

organisasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan bersama telah ditetapkan 

setiap organisasi, sehingga kehiatan-kegiatan organisasi yang akan 

dilaksanakan dapat terkoordinir dengan baik dan rapi.Lihat pada gambar bagan 

berikut : 
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a. Struktur Organisasi 
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b. Jenis Layanan Unggulan Perpajakan KPP Kedaton 

 

Tabel 4.4 

Lampiran : Peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Tentang : Jenis Layanan Unggulan Perpajakan KPP Kedaton 

NO. Jenis Layanan Jangka Waktu Penyelesaian 

1. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

1(satu) hari kerja sejak 

permohonan pendaftaran NPWP 

diterima secara lengkap atau 1 

(satu) hari kerja sejak konfirmasi 

pendaftaran melalui sistem e-

Registration sepanjang 

permohonan pendaftaran NPWP 

diisi secara lengkap. 

2. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

- 

3. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

- 

4. Pelayanan Penerbitan Surat 

Perintah Membayar Kelebihan 

Pajak (SPMKP) 

- 

5. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Keberatan Penetapan 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), dan 

Pajak Penjualan atau Barang 

Mewah (PPnBM) 

9 (Sembilan) bulan sejak tanggal 

surat permohonan diterima 

lengkap 

6. Pelayanan Penyelesaian Surat 

Keterangan Bebas (SKB) 

Pemungutan PPh Pasal 22 Impor 

5 (lima) hari kerja sejak surat 

permohonan diterima lengkap 

7.  Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Surat Keterangan 

1 (satu) bulan sejak permohonan 

Wajib Pajak diterima secara 



86 
 

Bebas (SKB) Pemotongan PPh 

Pasal 23 

lengkap  

8. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) Pemotongan PPh 

atas Bunga Deposito dan 

Tabungan Serta Diskonto SBI 

yang diterima atau Dana Pensiun 

yang Pendanaannya sudah 

disahkan oleh Menteri Keuangan 

7 (tujuh) hari kerja setelah 

permohonan diterima secara 

lengkap 

9. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh atas penghasilan 

dari Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan 

3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 

surat permohonan Surat 

Keterangan Bebas Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan 

dari Pengalihan hak atas tanah 

dan atau bangunan diterima 

secara lengkap 

10. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) atas Barang Kena 

Pajak (BKP) tertentu 

5 (lima) hari kerja setelah surat 

permohonan diterima secara 

lengkap 

11. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi 

6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya berkas permohonan 

lengkap 

12. Pelayanan Penyelesaian 

Permohonan Pengurangan atau 

Pembatalan Ketetapan Pajak yang 

tidak benar 

6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterima berkas lengkap 

permohonan Wajib Pajak 

13. Permohonan Kode Aktivasi dan 

pasword Nomor Seri Faktur Pajak 

Jangka Waktu 3 (tiga) hari kerja  

14. Pengajuan Permintaan Nomor Seri 

Faktur 

Jangka Waktu 1 (satu) hari kerja 

      Sumber : Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan 

operasional perpajakan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang perpajakan, 

sekiranya dapat di aplikasikan sesuai dengan aturan yang ada. Bahwasannya 

dapat diketahui semakin meningkatnya aktivitas kegiatan perpajakan dalam 

pengelolaan anggaran, semakin disiplinnya dalam pengelolaan operasional 
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perpajakan. Melihat kecenderungan operasional perpajakan dari sektor 

pelayanan mengindikasikan peruntukan pelayanan yang kurang optimal bagi 

masyarakat dikarenakan pelayanan dalam operasional perpajakan merupakan 

antusias masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran pajak. 

4. Tugas dan Fungsi KPP Kedaton Bandar Lampung 

Dalam melaksanakan sebuah peran strategi, sesuai dengan peraturan 

Menteri Keuangan Nomor PMK-167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kedaton mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugasnya,Kantor Pajak Pratama Kedaton mempunyai fungsi 

sebagai berikut:
87

 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan,     penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek 

dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.  

2.  Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan 
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3.  Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat 

lainnya. 

4.  Penyuluhan Perpajakan 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 

11. Pelaksanaan intesifikasi 

12. Pembetulan ketetapan pajak 

13. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan 

14. Pelaksanaan adminitrasi kantor 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-

167/PMK.01/2012  

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

PMK-62/PMK.01/2009. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama dengan Sistem Administrasi Modern terdiri dari :
88
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1. Subbagian Umum 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

3. Seksi Pelayanan  

4. Seksi Penagihan 

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Adapaun tugas kinerja tata kerja dari Kantor Pajak Pratama Kedaton 

Bandar Lampung:
89

 

 Kepala Kantor  

Kepala Kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir 

seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kedaton. 

 Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan 

rumah tangga. 

 Seksi Pelayanan 
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Mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap wajib pajak yaitu 

melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak 

serta surat lainnya, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

penyuluhan perpajakan, penyuluhan perpajakan dan registrasi 

wajib pajak. 

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi pengolahan data dan informasi memfunyai tugas 

pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan 

dudukngan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

Filling serta penyiapan laporan kinerja. 

 Seksi Pemeriksaan 

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah 

pemeriksaan, serta administrasi pemeriksaan perpajakan. 

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan dan atau himbauan kepada 

wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan penyusunan profil 

wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi 

data wajib pajak dalam rangka intensifikasi pajak. 
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 Seksi Penagihan 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan pitang pajak, 

penagihan aktif, pembuatan ususlan penghapusan piutang pajak, 

penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

 Seksi Ekstensifikasi 

Mempunyai tugas melakukan penggalian potensi perpajakan 

dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta 

pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan. 

 Fungsional Pajak 

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak 

dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melakaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratam Kedaton, Wilayah kerjanya meliputi: 

Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan. 

Sukabumi dan Kecamatan Tanjung Senang.
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Adanya fungsi dan tugas didalam Instansi tersebut, sekiranya dapat 

membantu meningkatkan sistem operasional perpajakan yang telah dijalankan 

sesuai Undang-Undang dengan baik. Mekanisme yang berjalan sesuai Undang-
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Undang diharapkan mampu membawa peningkatan dalam segi kesejahteraan 

masyarakat, yang dilihat dari operasional kesejahteraan sosial, pendidikan dan 

kesehatan yang tertuang dalam keputusan penganggaran belanja daerah khusus 

untuk 3 bidang tersebut yang berimplikasi langsung kepada masyarakat. 

Mengaplikasikan operasional perpajakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya 

merupakan sebuah tanggungjawab yang telah dibebankan kepada para staf yang 

berada di Instansi tersebut, agar dapat menjalankan atau menerapkan sesuai 

dengan peraturan yang telah diberlakukan.  

 

B. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar  

Lampung. 

1. Pengelolaan Operasional Perpajakan KPP Kedaton Bandar 

Lampung 

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan 

Nomor PMK-1555/KM.01/2012 tentang Uraian Jabatan Struktural 

Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dirjen 

Pajak, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian 

kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak di 

daerah kepada kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya sebagian 

kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak 

oleh Kantor Wilayah tersebut didelegasikan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton, yang memiliki peran strategi mekanisme dalam hal 
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pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya yang melipti 

sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Sukabumi, 

Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung 

Senang dan Kecamatan Kedaton. 

Pada Tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

menerima mandat penerimaan pajak sebesar Rp426.802.382.685,- 

sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan 

keputusan nomor KEP-06/PJ/2013 tentang Distribusi Rencana 

Penerimaan PPh, PPN &, PPnBm, Pajak lainnya serta PBB per Kantor 

Wilayah Dirjen Pajak Tahun Anggaran 2014. Dalam mengemban 

amanah yang diberikan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Kedaton telah menyatukan langkah dalam Visi Direktorat Jenderal 

Pajak menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang 

memperlukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan 

pelayanan prima melalui teknologi, untuk mewujudkan visi tersebut, 

dilaksanakan melalui misi yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi 

perpajakan dengan menerapkan undang-undang Perpajakan secara adil 

dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran 

rakyat.
91

 

Adapun untuk menjamin tercapainya sasaran dalam sebuah tugas 

yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, agar sekiranya dapat 

dilakukan secara optimal. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak 
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harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Sasaran 

strategis yang harus dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

tahun 2014 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012-2014. 

Sasaran strategis tersebut yaitu :
92

 

1) Penerimaan pajak negara yang optimal 

2) Pemenuhan layanan publik 

3) Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 

4) Peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan 

5) Peningkatan ekstensifikasi perpajakan 

6) Peningkatan pengawasan wajib pajak 

7) Peningkatan efetivitas pemeriksaan 

8) Peningkatan efetivitas penegakan hukum 

9) Peningkatan kehandalan data 

10) SDM yang kompetitif 

11) Organisasi yang handal 

12) Pelaksanaan anggaran yang optimal 

Bahwasannya sasaran strategi dalam Dirjen Pajak memilki penyusunan secara 

tersusun dengan rapi, dilihat dari cara pelayanan operasionalnya. Akan tetapi, 

terkadang masih adanya kelalayan dari pihak pajak yang tidak bertanggungjawab 

dalam tugas yang di emban.  
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Dilihat dari pengelolaan operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung 

secara operasional, semua sistem yang ada berjalan sesuai dengan konvensional, 

diketahui bahwa Dirjen pajak memang dibawah kendali pemerintahan bukan 

dibawah kendali lembaga amil zakat. 

PETA STRATEGI PENGELOLAAN KPP PRATAMA KEDATON 

 2013-2015 

Gambar. 4.3 Peta Strategi Pengelolaan KPP Kedaton 2013-2015. 

Sumber: KPP Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Bahwasannya dalam sebuah operasional perpajakan pengelolaan 

dalam strategi Dirjen Pajak diketahui jumlah sasaran strategi yang harus 

dicapai oleh Kantor Pajak Pratama Kedaton mencapai 12 sasaran 

strategi (SS) dan adapun indikator dalam sebuah operasional perpajakan 

dilihat dari sebuah kinerja yang utama yang diidentifikasi sebanyak 19 

Indikator Kinerja Utama, selanjutnya dapat diketahui keterkaitan antara 

sebuah operasional perpajakan yang dilihat dari sasaran strategi dan 

Indikator Kinerja Utama dapa disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton 

Bandar Lampung Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 

SS.1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase realisasi penerimaan pajak % 100 % 

Presentase realisasi penerimaan extra 

effort 

% 100% 

             Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel 4.6 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Pemenuhan Layanan Publik 

SS.2 Pemenuhan Layanan Publik 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase penyampaian SPT melalui e-

filing 

% 100% 

          Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.7 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Tingkat Kepatuhan WP yang tinggi 

SS.3 Tingkat Kepatuhan WP yang tinggi 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase tingkat kepatuhan formal WP % 67,5% 

           Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel 4.8 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Pelayanan,  

Penyuluhan dan Humas 

SS.4 Peningkatan Efektivitas Pelayanan, Penyuluhan dan Humas 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase tindak lanjut pengaduan 

pelayanan perpajakan 

% 72% 

Presentase realisasi penyuluhan sesuai 

Renstra 

% 100% 

Presentase jumlah WP yang dilakukan 

penyuluhan 

% 5% 

           Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.9 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan 

SS.5 Peningkatan Ekstensifikasi Perpajakan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase himbauan SPT Tahunan yang 

selesai 

% 100% 

           Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel 4.10 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak 

SS.6 Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase himbauan SPT tahunan yang 

selesai ditindaklanjuti 

% 100% 

Presentase himbauan SPT Masa atas 

pemotongan/pemungutan yang selesai 

ditindaklanjuti 

% 100% 

Presentase penyelesaian verifikasi % 100% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.11 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

                    Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan 

SS.7 Peningkatan Efektifitas Pemeriksaan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase realisasi penyelesaian 

pemeriksaan 

% 80% 

Presentase pemeriksaan selesai tepat 

waktu 

% 70% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel 4.12 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum 

SS.8 Peningkatan Efektifitas Penegakan Hukum 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase Penagihan aktif dengan pencegahan % 100% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.13 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Kehandalan Data 

SS.9 Peningkatan Kenhandalan Data 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase penyelesaian perekaman SPT 

Tahunan 

% 80% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.14 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Peningkatan Kehandalan Data 

SS.10 SDM Yang Kompetitif 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase penilaian kinerja tepat waktu % 100% 

Presentase pegawai yang memenuhi standar 

jamlat 

% 50% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 
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Tabel 4.15 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Organisasi yang Handal 

SS.11 Organisasi Yang Handal 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan 
% 70% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Tabel 4.16 

Mekanisme Sasaran Strategi Kantor Pajak Pratama Kedaton  

Bandar Lampung Pelaksanaan Anggaran yang Optimal 

SS.12 Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 

Presentase penyerapan anggaran dan pencapaian 

output belanja 

% 95% 

Sumber : Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa mekanisme dalam 

operasional perpajakan melalui beberapa strategi dalam pengaplikasiannya. 

Penjelasan yang dimana memiliki Indikator Kinerja Utama dalam sebuah 

operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton.Indikator 

operasional perpajakan dalam sebuah kinerja yang dapat dilihat dari berbagai 

bagian seperti Penerimaan Pajak Negara yang Optimal, Pemenuhan Layanan 

Publik dan lain-lainnya yang dapat menunjang operasional perpajakan dalam 

mekanisme sasaran strategi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam 
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sebuah kinerja dalam segala bidang. Melihat adanya kekurangan dan 

kecenderungan penurunan dalam sebuah operasional perpajakan dari sektor 

pengelolaan kekayaan daerah mengindikasikan peruntukan bagi masyarakat juga 

kurang optimal.  

 Berdasarkan data-data di atas, secara umum pada Tahun 2013-2015 saat 

ini target dalam sebuah operasional perpajakan dari tahun ke tahun mengalami 

presentase yang berbeda-beda dalam setiap bidangnya. Di targetkan dalam setia 

bidang harus memiliki peningkatan prsentase dalam sebuah operasional, yang 

dimana operasional dalam segala bentuk yang ada di perpajakan dapat 

meningkatkan pendapatan dalam sebuah target yang di inginkan KPP Kedaton 

Bandar Lampung. 

Diketahui dari penjabaran tabel-tabel diatas sesuai data yang diperoleh dari 

KPP Kedaton Bandar Lampung, dilihat terhadap studi Al-Qur’an, hadist dan 

praktik yang dijalankan oleh Nabi, kesepakatan para khulafaur rasyidin, pendapat 

para fukaha Islam dan pengalaman negara-negara sepanjang sejarah yang ada 

memungkinkan negara Islam menarik pajak duniawi atau ekstra syariah di 

samping itu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai 

pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Dalam aktivitas 

operasional perpajakan, Islam modern dilihat telah meluas karena adanya 

perubahan-perubahan dari sistem peraturan yang telah diberlakukan oleh Dirjen 

Pajak. Adapun juga perubahan-perubahan sosial yang mengakibatkan adanya 

revolusi dan kemajuan. Prinsip utama di dalam yurisprudensi Islam bahwa apa 

saja yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum Muslim dapat dilakukan asal 
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tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur’an maupun Sunah serta tidak pula 

melanggar aturan Islam yang mana pun. Pemerintahan setiap negara dapat 

menarik pajak untuk memperbesar penerimaannya guna kesejahteraan umat asal 

tidak melanggar syariah Islam sama sekali.
93

 

 Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan pencapaian output belanja 

sudah sesuai ditargetkan. Dalam anggaran sebuah negara Islam memiliki 

perbedaan yang dimana seluruh penerimaan dari zakat, ushr dan sedekah 

ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran bagi 

kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain serta sumber-

sumber bukan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran administrasi 

pemerintahan proyek-proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara 

dan hal-hal lain yang memiliki karakter penerimaan dan modal. 

Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi 

penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati 

lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran Basis 

penganggaran di negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian dialokasikan 

untuk pengeluaran, dengan kalimat yang lebih sederhana, sistem penganggaran 

Islam didasarkan pada kaidah. Menurut sistem penganggaran modern, 

pengeluaran diestimasi lebih dahulu, baru kemudian dicari jalan untuk 

mencukupinya dengan merekayasa berbagai pajak dan sumber-sumber 
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Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 268-271. 



104 
 

penerimaan lain, dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan.
94

 

Dalam melakukan sebuah pengeluaran Al-Qur’an mengutuk kekikiran maupun 

keborosan, dan yang diajarkan adalah pengeluaran yang moderat. Al Qur’an 

menyatakan dalam surat (QS. Al-Isra (17):29)
95

 

                         

        

Artinya : 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 

terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 

terlalu mengulurkannya „karena itu kamu menjadi 

tercela dan menyesal” 

  

Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Qur’an mengenai pertengahan 

dalam pengeluaran hendaknya dipelajari dengan baik selagi mempersiapkan 

estimasi pengeluaran negara pada waktu menyusun anggaran. 
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2. Pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

 

Tabel 4.17 

Target dan Realisasi KPP Kedaton Bandar Lampung Tahun 2004-2014 

No Tahun Target Realisasi 
% capaian 

target 

1 
2004 

 
21.792.000.000 8.230.739.226 37,76 

2 
2005 

 
24.822.000.000 14.307.605.689 57,64 

3 
2006 

 
27.156.900.000 19.686.070.728 72,49 

4 2007 29.049.730.350 22.427.401.048 
77,20 

 

5 

 
2008 30.399.693.750 23.022.201.494 75,73 

6 
2009 

 
36.390.400.000 28.288.078.542 77,73 

7 
2010 

 
45.500.000.000 26.970.625.802 59,27 

8 

 
2011 52.614.913.548 30.432.581.632 57,84 

9 
2012 

 
104.234.442.000 39.265.916.881 37,67 

10 
2013 

 

443.097.712.727 

 

355.706.587.863 

 
 

11 
2014 

 

426.802.382.685 

 
439.087.776.585  

    Sumber: KPP Kedaton Bandar Lampung, 2015. 

 

   Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak 

KPP   Kedaton Bandar lampung yang diperoleh dari hasil wajib pajak belum 

mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tertinggi pada tahun 2013 dan 

2014 dan pencapaian terendah 2004 dan tahun 2005. Melihat kecenderungan 

penerimaan pajak dari wajib pajak dapat dilihat mengalami naik turun, dari 
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sektor pajak mengindikasikan bagi masyarakat juga kurang optimal karena 

bidang pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

diandalkan. 

 Berdasarkan data diatas, secara umum pada tahun 2004-2014 target 

penerimaan daerah dari tahun ke tahun mengalami target pendapatan dari 

bidang pajak meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pendapatan 

KPP Kedaton Bandar Lampung tahun 2004-2014 realisasi pajak daerah, 

mengalami kenaikan dan penurunan dalam tahun yang berbeda sehingga 

realisasi kedepannya akan lebih baik intensiikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

KPP Kedaton Bandar Lampung mudah untuk dioptimalkan serta 

diproyeksikan. Sementara sektor lain memiliki tingkat fluktuatif (naik-turun), 

sehingga untuk dilakukan proyeksi secara akurat untuk pertimbangan tahuna 

anggaran berikutnya sedikit mengalami probabilitas tinggi. Namun secara 

mikro pertimbangan potensi dan proyeksi dilakukan secara cermat melalui 

bagian-bagian dari masing-masing pendapatan yang ada. Dari tabel di atas juga 

diketahui tidak tercapainya realisasi dikarenakankurang optimalnya pendapatan 

yang diterima oleh KPP Kedaton Bandar Lampung. 

3. Manfaat Pajak Bagi Kesejahteraan Mayarakat Bandar Lampung 

 Bahwasannya pajak menjadi sebuah polemik di dalam sebuah kajian 

Islam yang dimana pajak dan zakat sama-sama pemungutan yang diwajibkan 

oleh negara dan agama. Didalam pembahasan penulisan ini pajak menjadi 

pokok utama yang dimana masih adanya dilema dari masyarakat. Para ulama 
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dan cendekiawan muslim berpendapat pajak dibolehkan yang dimana memang 

merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara 

Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai 

berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 

akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah sesuatu kemudharatan adalah 

kewajiban. 

 Pajak membantu untuk mensejahterakan umat dengan cara tidak adanya 

unsur pemaksaan dari pihak-pihak tertentu dan bukan karena kekuasaan 

semata, melainkan dikarenakan sebagai kewajiban kaum muslim yang 

dipikulkan kepada sebuah negara, yang dimana dapat memberikan rasa aman 

kepada masyarakat penyaluran untuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial 

lainnya. Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara 

dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi 

dua kondisi (syarat):
96

 

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah 

dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan 

tujuan-tujuan pajak. 

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata 

dinatara mereka yang wajib membayarnya. 

  Para pembayar selama pajak itu tidak memilki jaminan bahwa dana 

yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan 
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efektif untuk mewujudkan maqasid  (tujuan syariat), oleh karenannya mereka 

tidak akan beresedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha 

pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk 

membayar pajak. Adapun manfaat pajak bagi masyarakat Bandar Lampung 

antara lain mencakup kesejahteraan dibidang pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan sosial. 

  Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada kepala bagian umum 

KPP Kedaton pada tanggal 24 Agustus 2015.
97

 

Bagimana menurut anda Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar 

Lampung? 

“Operasional Perpajakan di KPP Kedaton sangat dioptimalkan untuk 

kesejahteraan masyarakat sebagai kenyaman masyarakat, agar dapat 

mempercayai pajak menjadi salah satu penerima dan penyaluran 

kesejahteraan umat bersama. Mekanisme yang harus sesuai dengan 

aturan Undang-Undang yang berlaku membuat operasional perpajakan 

KPP Kedaton menjadi lebih disiplin untuk penerimaan dan 

penyalurannya, agar penyalurannya juga sesuai dengan peraturan yang 

ada. Adapun penyalurannya devisi anggaran yang mempunyai hak 

penuh untuk memberikan penyaluran kepada pemerintah atau 

masyarakat”.
98

 

 

Bagiamana menurut perspektif anda dengan adanya pajak yang semakin 

meningkat, sudahkah memberikan kesejahteraan umat? 

“menurut prespektif saya dengan adanya pajak yang semakin 

meningkat belum adanya memberikan kesejahteraan umat 

sepenuhnya. Dikarenakan denganpenyalurannya yang terkadang 
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disalah gunakan oleh oknum-oknum yang yang tidak bertanggung 

jawab. Pajak memberikan peranan penting untuk kehidupan suatu 

Negara, adapun KPP Kedaton sendiri memberikan penyaluran sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang yang sudah di berlakukanDirjen 

Pajak. Penyaluran yang diperuntukan kepada masyarakat di Kota 

Bandara Lampung khususnya untuk segala kebutuhan kesejahteraan 

umat dari segi kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan kesehatan dan 

kesejahteraan sosial”. 

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwasannya 

manfaat operasional perpajakan KPP Kedaton dapat dirasakan oleh 

masyarakat baik dalam segala bentuk yang sesuai dengan mekanismenya 

yang ada. Operasional perpajakan yang dimana dapat dilihat dari 

penarikannya yang bersumber dari Pajak penghasilan, PPN, Pajak bumi dan 

bangunan dan lain sebagainya hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepala 

KPP Kedaton Bandar Lampung sehingga diharapkan Dirjen Pajak dapat 

memberikan apa yang terbaik untuk Masyarakat. 

Apa yang menjadi sumber Pajak Kota Bandar Lampung ? 

“Sumber pemasukan  daerah Kota Bandar Lampung diperoleh dari 

bidang pajak beliau mengatakan terus terang bila dikatakan darimana 

penerimaan pajak terbesar yaitu dari pajak, pajak disini banyak 

jenisnya seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, 

pajak restoran, itulah antara lain pendapatan pemerintah yang paling 

besar”.
99

  

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemasukan suatu negara dan 

daerah yang terbesar adalah dari bidang pajak, selain itu pendapatan daerah 

diperoleh dari pengelolaan lain-lain yang sah seperti pajak galian golongan c 

                                                           
99

 Ibid, Kasubag Umum KPP Kedaton Bandar Lampung. 



110 
 

dan lain sebagainya. Penerimaan pajak dapat meberikan manfaat kepada 

masyarakat. Pembentukan pajak dapat dilihat dari alokasi APBN atau APBD 

dan realisasinya pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan 

masyarakat seperti alokasi anggaran yang dimana disusun oeh Dirjen 

Anggaran dan bidang pembendaharaan yang menyalurkan untuk 

kesejahteraan sosial, anggaran untuk peningkatan kesehatan alokasi anggaran 

untuk pendidikan. 

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 70% 

belanja negara dalam APBN berasal dari pajak. Reformasi perpajakan yang 

dijalankan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor operasional perpajakan sehingga pada akhirnya dapat 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Negara 

dibentuk/didirikan untuk menciptakan kemakmuran. Tugas tersebut dapat 

diwujudkan apabila tersedia dana yang cukup untuk membiayai seluruh 

penyelenggaraan negara dan juga program-program kerjanya seperti 

pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain yang tersusun dalam APBN. 

Tugas mengumpulkan penerimaan negara yang diamanatkan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) membutuhkan manajemen baik 

dalam sebuah operasional perpajakan karena tugasnya yang sangat kompleks. 

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan restrukturisasi atau 

reformasi yang memungkinkan strategi, struktur organisasi, sistem, dan skill 

sumber daya manusianya dapat digerakan dengan cepat, sehingga memiliki 

kemampuan yang tanggap terhadap perubahan. 
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Pajak pada dasarnya adalah kewajiban kenegaraan yang merupakan 

wujud partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan yang 

juga merupakan wujud bela negara. Namun demikian masih banyak anggota 

masyarakat yang belum menganggap bahwa membayar pajak merupakan 

bentuk partisipasi bela negara. Masyarakat masih mempertanyakan terlebih 

dahulu apa yang diberikan negara sebelum membayar pajak. Bahkan masih 

banyak masyarakat yang mempertanyakan apa yang telah diperbuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dengan uang pajak yang telah dikumpulkan 

Memahami bagaimana sektor perpajakan dikelola, perlu diketahui 

bahwa terdapat tiga elemen penting dalam sistem perpajakan nasional, yang 

pertama: kebijakan pajak, yaitu kumpulan peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana pajak dipungut, berupa Undang-Undang dan berbagai peraturan 

pelaksanaannya. Elemen kedua adalah institusi pemungut pajak, yang 

bertugas melaksanakan pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Elemen ketiga adalah Wajib Pajak, yang merupakan subjek atau pembayar 

pajak. Ketiga elemen sistem perpajakan tersebut sangat penting, dan jika 

salah satu dari elemen itu tidak berjalan maka sistem perpajakan nasional 

tidak akan berjalan dengan baik. 

Penggunaan uang pajak yang tepat sasaran adalah muara dari 

perjalanan uang pajak. Uang pajak pada akhirnya akan dinikmati masyarakat 

dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas 

pendidikan, fasiltas kesehatan, keamanan dan lain-lain. Namun demikian 

perlu diingat bahwa penyediaan fasilitas layanan umum hasil pemungutan 
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pajak sudah bukan lagi seperti Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Daerah 

. Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan Kota Bandar Lampung 

merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Wilayah ini 

memiliki daratan seluas 192,21 km2 dengan panjang garis pantai 27,01 km 

(BPN, 1998) dan luas desa pesisir 56,57 km2. Sepanjang kawasan pesisir 

Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Teluk Lampung, terdapat 

potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
100

 

Implementasi yang paling mungkin dan cepat dapat diterima adalah bidang 

pajak karena Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan industri sektor 

jasa yang mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Peruntukan 

pajak selayaknya dapat diterima dan dirasakn oleh masyarakat, namun disisi 

lain terjadi pula aktivitas penerimaan pajak dari potensi pajak di daerah 

memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif dan tidak berimplikasi langsung 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai ibukota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung, 

Kota Bandar Lampung mempunyai Operasional Perpajakan yang cukup baik 

sehingga memberikan pengaruh yang nyata meningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

ternyata belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat kota. Salah satu 

indikatornya adalah masih terdapatnya pemukiman kumuh di beberapa bagian 

kota yang mencerminkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan. 
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4. Aplikasi Kebijakan 

a. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton 

Bandar Lampung 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan atau menguraikan tentang 

pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian di daerah populasi 

yaitu KPP Kedaton Bandara Lampung, yang terdiri dari data primer dan 

skunder data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara staf KPP 

Kedaton Bandar Lampung, dan data skunder diperoleh dari data target dan 

realisasi KPP Kedaton Bandar Lampung. 

Operasional perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam 

mekanisme peraturan perpajakan. Dilihat dari Pajak itu sendiri, pajak 

mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial 

dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, 

tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dan 

memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, 

menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Adapun 

operasional perpajakan dapat kita lihat dari sumber-sumber penerimaan 

negara yang dimana terdiri dari pajak,kekayaan alam,bea dan 

cukai,retribusi,iuran,sumbangan,laba dari badan usaha milik negara dan 

sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber pendapatan daerah dengan 
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memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk 

pemungutan pajak,retribusi,BUMD dan pendapatan lain yang syah. 

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwasannya operasional perpajakan menjadi salah satu 

mekanisme yang sangat penting dan harus berjalan sesuai dengan aturan 

Undang-undang tentang perpajakan Dilihat dari retribusi  yang dimana 

retribusi itu sendiri adalah pungutan yang dilakukan oleh negara 

sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. 

Disini nyata bahwa pembayar mendapat jasa langsung (kontraprestasi 

langsung) dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang 

telah disediakan, tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi yang 

dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah 

pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan objeknya.  

Sumber-sumber pendapatan negara yang didapat oleh pihak 

perpajakan agar sekiranya dapat dialokasikan kepada masyarakat untuk 

kemaslahatan umat bersama. Sumber pendapatan yang sudah sesuai target 

dari pihak KPP Kedaton sekiranya dapat dipersiapkan anggarannya kepada 

para pemerintah yang menerima, seperti halnya pihak departemen 

pendidikan yang akan dialokasikan anggaran untuk memberikan bantuan 
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beasiswa, bangunan sekolah-sekolah dan biaya pendidikan kepada 

masyarakat kurang mampu. 

Bertolak pada kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan 

darah kehidupan negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter 

maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda 

kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Sepanjang sejarah, ada tiga konsep 

makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berati 

kepada lembaga negara yang dihidupinya. Pertama, pajak dengan konsep 

upeti atau ersembahan kepada raja”. Negara dengan pajak-upeti ini, adalah 

negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja, atau elite 

penguasa. Kedua, pajak dengan konsep, ontra-prestasi´(Al-Qur’an:jizyah) 

antara rakyat pembayar pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. 

Negara dengan dengan pajak jizyah ini adalah negara yang mengabdi pada 

kepentingan elite penguasa dan kelompok kaya. Ketiga, pajak dengan 

konsep etik atau ruh zakat,  yakni pajak sebagai sedekah karena Allah 

yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, 

terutama yang lemah.
101

 

 

b. Pajak sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

Pajak menjadi salah pendapatan terbesar di dalam suatu negara, 

setiap daerah pun pajak menjadi pendapatan yang paling besar. Di mana 
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yang diketahui sumber-sumber pajak dari berbagai tempat dari 

hotel,restoran,rumah sakit dan lain-lainnya. 

Pada Tahun 1997, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Kalau dilihat dari segi waktu Undang-undang pajak 

daerah dan retribusi daerah ini memang agak terlambat kalau 

dibandingkan dengan pajak pusat yang sudah dikeluarkan pada tahun 1983 

dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Namun, dengan 

dikeluarkan Undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak 

hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah yang 

menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.  

Disisi lain  dilihat dari Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang 

diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang karena 

kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat baik berupa hasil pajak 

daerah,retribusi,hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah dan pendapatan lain yang syah. Adapun dana atau pendapatan yang 

diterima pemerintah daerah anggaran dana yang telah diberikan dari pihak 

KPP Kedaton Bandar Lampung, agar sekira pemerintah dapat 

merealisasikan dana anggaran yang telah diperlukan pemerintah untuk 

kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat.  



117 
 

Didalam konsep Islam sebagai miliki Allah, pajak yang dihimpun 

oleh KPP Kedaton Bandar Lampung haruslah digunakan untuk 

kepentingan yang diizinkan oleh Allah, yakni kemaslahatan segenap 

raykat, terutama yang paling tidak berdaya. Artinya, dalam konsep Islam, 

penggunaan pajak bukan secara sungguh-sungguh harus ditujukan untuk 

kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah, melainkan juga 

harus dipertanggungjawabkan kepada keduanya sekaligus secara sosial di 

dunia dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan secara ruhaniah di 

akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah. Lebih jauh, apa dan 

siapakah yang dimaksud dengan rakyat untuk siapa pajak diperuntukkan, 

dalam Al-Qur’an disebutkan sebagai berikut : 

                                 

                         

         

 

Artinya: 

“ Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para 

mualaf, untuk, (memerdekakan) budak, orang-orang 

yang berutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, 

sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui Lagi Maha bijaksana”(QS 

Al-Taubah (9): 60)
102
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya sumber pendapatan yang ada 

dengan pemanfaat daerah yang semakin berkembang dapat 

diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak atau pembayaran 

pajak yang dilakukan oleh masyarakat dan perusaha-perusahaan yang ada. 

Data yang sudah terkumpul dengan pemungutan atau pembayaran pajak, 

akan diuraikan untuk menegetahui perbandingan antara target yang 

ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Dalam menganalisa data penulis 

menggunakan analisa induktif yaitu alur berfikir yang dimulai dari yang 

sifatnya khusus menuju yang umum, kemudian dapat diperoleh suatu 

kesimpulan akhir yang akurat sehingga dapat dijadikan fakta yang 

berfungsi untuk membuktikan kebenarannya. 

Sebelum analisa data dilakukan terlebih dahulu penulis akan lihat 

hasil pengelolaan data sebagai berikut : 

Indikator perbandingan pembangunan ekonomi Kota Bandar 

Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki daratan seluas 192,21 km2 

dengan panjang garis pantai 27,01 km (BPN,1998) dan luas desa pesisir 

56,57 km2. Sepanjang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang 

merupakan bagian dari Teluk Lampung, terdapat potensi sumberdaya alam 

yang belum dikelola secara optimal dalam rangka peningakatan 

pendapatan daerah yang dimana banyak sumber-sumber penerimaan 
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pajak.
103

  Operasional perpajakan yang berjalan dengan baik sesuai dengan 

peraturan Undang-undang yang ada, semakin yakin peningkatan 

mekanisme perpajakan pengelolaan dari sumber-sumber pendapatan 

daerah. Implementasi yang paling mungkin dan cepat dapat diterima 

adalah bidang pajak karena Kota Bandar Lampung merupakan kota 

dengan industri sektor jasa yang mendominasi dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Peruntukan pajak selayaknya dapat diterima dan dirasakan oleh 

masyarakat, namun sisi lain terjadi pula aktivitas penerimaan pajak dari 

potensi pajak di daerah memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif dan 

tidak berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, akses 

pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Sebagai ibukota provinsi sekaligus kota terbesar di Provinsi 

Lampung, Kota Bandar Lampung mempunyai pendapatan daerah yang 

cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh yang nyata dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata belum merata dirasakan oleh 

seluruh masyarakat kota. Salah satu indikatornya adalah masih terdapatnya 

pemukiman kumuh di beberapa bagian kota yang mencerminkan masih 

adanya kantong-kantong kemiskinan. Keseluruhannya terdistribusi pada 

tabel di bawah ini : 
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a) Data Kemiskinan  

          Tabel 4.18 

Gambaran Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampug 

 

Tahun 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

Presentase Penduduk 

Miskin 

2004 117.291 12,01 

2005 121.052 12,39 

2006 119.759 12,35 

2007 115.073 12,23 

2008 121.372 12,47 

2009 123.893 14,39 

2010 128.278 14,58 

2011 130.021 14,71 

2012 121.567 12,65 

2013  10,85 

2014   

Sumber:BPS Provinsi Lampung. 

Data di atas menujukkan bahwa jumlah penduduk miskin 

cenderung mengalami peningkatan dan presentasenya juga meningkat. 

Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin. Pada 

tahun 2011  terdapat 14,7 penduduk Bandar Lampung masih tergolong 

kategori miskin. Ada dua klasifikasi masyarakat miskin perkotaan 

untuk Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian City Develoment 

Startegy, yaitu masyarakat miskin pusat kota dan masyarakat miskin 

dipinggir kota. Masyarakat miskin pinggiran kota Bandar Lampung 

sebagian besar adalah petani/nelayan, home industry skala kecil, 

pedagang/buruh harian, juga pengangguran. 
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b) Data Pendidikan 

Tabel 4.19 

Gambaran Angka Putus Sekolah SD-SMA Kota Bandar     

Lampung 2004-2014 

Tahun APS (%) 

2004 2,17 

2005 0,91 

2006 1,38 

2007 2,22 

2008 1,34 

2009 4,21 

2010 1,37 

2011 3,64 

2012  

2013  

2014  

Sumber: BPS Provinsi Lampung. 

Angka putus sekolah SD-SMA sangat beragam, dari terendah 0,91 persen 

(tahun 2005) sangat tertinggi 4,21 persen (tahun 2009). Dari sisi lain, angka putus 

sekolah dibawah angka nasional (2,66 persen) hanya terjadi pada tahun 2009 dan 

2011 sedangkan tahun-tahun lainnya di atas angka nasional. Angka ini 
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menujukkan presentase akse pendidikan bagi siswa masih terjadi karena berbagai 

alasan yang sebagian besar karena kemiskinan dan himpitan ekonomi. 

c) Data Kesehatan 

     tabel 4.20 

Gambaran Kesehatan Penduduk Kota Bandar Lampung 

           tahun 2004-2014 

Tahun 
Penduduk dengan 

Keluhan Kesehatan (%) 

Angka 

Morbiditas (%) 

2004 37,60 18,17 

2005 37,66 24,25 

2006 41,44 15,78 

2007 46.44 16,71 

2008 34,48 19,08 

2009 28,94 16,80 

2010 38,71 20,47 

2011 38,01 22,77 

2012   

2013   

2014   

                Sumber: BPS Provinsi Lampung. 

Angka penduduk dengan keluhan kesehatan menujukkan kebutuhan angka 

pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi atau diantisipasi oleh pemerintah dalam 
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operasionalisasi pelayanan kesehatan. Data tersebut juga didukung oleh data 

morbiditas (kesakitan) yang cenderung meningkat. 

Kontribusi Pajak terhadap Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 

Berdasarkan penjelasan tersebut penerimaan pajak dapat memberikan 

manfaat kepada masyarakat. Peruntukan pajak dapat dilihat dari alokasi APBD 

dan realisasinya pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat 

seperti alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial, anggaran untuk peningkatan 

kesehatan alokasi anggaran untuk pendidikan. Berdasarkan data BPS alokasi 

anggaran dan realisasi APBD untuk bidang-bidang tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Penerimaan Pendapatan Daerah Bidang Pajak dan Realisasi 

Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial 

Manfaat pajak bagi masyarakat Kota Bandar Lampung membiayai 

dan melaksanakan tugas pembangunan maka yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya dari 

penerimaan pajak KPP Kedaton Bandar Lampung yang di dalamnya 

terdapat Penerimaan Daerah yang sumbernya diperoleh dari pajak dapat 

memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk 

kesejahteraaan sosial. Kontribusi Penerimaan Daerah bidang pajak 

terhadap anggaran kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Kontribusi Pajak Pendapatan Daerah terhadap Anggaran    

Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2014 

 

Tahun 

Pajak Penerimaan 

Daerah 

Anggaran 

Kesejahteraan 

Sosial 

Presentase 

2004 14.307.605.689 41.492.056.498 34,5 

2005 19.686.070.728 76.775.675.839 25,6 

2006 22.427.401.048 51.583.022.410 43,5 

2007 23.022.201.494 66.764.384.333 34,5 

2008 28.288.078.542 96.179.467.043 29,4 

2009 26.970.625.802 75.517.752.246 35,7 

2010 30.432.581.632 97.384.261.222 31,3 

2011 39.265.916.881 160.990.259.212 24,4 

2012    

2013    

2014    

        Sumber : BPS Provinsi Lampung. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah 

bidang pajak memberikan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya 

terhadap anggaran yang dialokasikan untung bidang kesejahteraan sosial. 
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Provinsi kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah yang palling tinggi 

terhadap anggaran kesejahteraan sosial terjadi pada tahun 2006 yaitu 

sebesar 43,5% sedangkan kontribusi paling rendah pada tahun 2011 yaitu 

24,4%.Tinggi rendahnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah 

bergantung dari optimalisasi penerimaan dalam perpajakan itu sendiri, 

atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran 

untuk kesejahteraan sosial. 

Kontribusi pajak KPP Kedaton Bandar Lampung terhadap 

pendapatan daerah untuk kemaslahatan umat bersama, diharapkan untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung terlebih adanya 

peningkatan pajak untuk para masyarakat dan pengusaha dapat 

memberikan kontribusi membayar pajak tepat waktu. Secara konsep Islam 

yang dimana memang pajak bukan di nomer satukan, akan tetapi pajak 

menjadi prioritas masyarakat sebagai warga negara yang patuh kepada 

pemerintahan atau sebuah negara dimana mereka tinggal. Menurut para 

ulama, pajak diperbolehkan dengan niat awal untuk sama-sama membantu 

kemaslahatn umat dikarenakan pajak menjadi bagian badannya dan zakat 

menjadi ruhnya.  
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2) Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah dan Realisasi Anggaran 

Bidang Pendidikan 

Tabel 4.22 

Kontribusi Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah    terhadap 

Anggaran Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2004-

2014 

Tahun 

Pajak Penerimaan 

Daerah 

Anggaran 

Pendidikan 

Presentase 

2004 14.307.605.689 68.675.507.307 20,8 

2005 19.686.070.728 94.493.139.494 20,8 

2006 22.427.401.048 42.612.061.991 52,6 

2007 23.022.201.494 126.622.108.217 18,2 

2008 28.288.078.542 76.377.812.063 37,0 

2009 26.979.625.802 97.049.252.887 27,8 

2010 30.432.581.632 91.297.744.896 33,3 

2011 39.265.916.881 129.577.525.707 30,3 

2012    

2013    

2014    

  Sumber: BPS Provinsi Lampung. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pajak pendapatan 

daerah memberikan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya terhadap 

anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Proposi kontribusi 

pendapatan daerah yang paling tinggi terhadap anggaran pendidikan 

terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 52,6% sedangkan kontribusi paling 

rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 18,2%. Tinggi rendahnya 

kontribusi pendapatan daerah bergantung dari optimalisasi penerimaan 

pendapatan daerah atau  karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan 

proposi anggaran untuk pendidikan. 

Anggaran pendidikan yang sudah disiapkan oleh bagian 

pembendaharaan pajak untuk dialokasikan kepada departemen pendidikan, 

agar sekiranya departemen pendidikan dapat mendistribusikan sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Dimana kontribusi pendapatan daerah yang 

diproposikan anggaran untuk pendidikan terkadang masih kurang optimal. 

Dalam konsep Islam, Rasulullah Saw tidak melakukan estimasi tahanan 

mengenai berapa besar belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber 

penerimaannya, namun beliau telah melakukan penyeimbangan antara  

tujuan dan instrumen publik pemerintah. Konsep anggaran yang 

merupakan suatu rancangan kegiatan dan pendekatan terhadap 

pengeluaran pemerintah pada setiap segmen adalah merupakan hal yang 

relatif baru dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, di dapat informasi yang 
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normatif mengenai bagaimana proses penyusunan anggaran maupun 

besarnya dalam perspektif ekonomi Islam.
104

 

3) Alokasi dan Realisasi Angggaran Bidang Kesehatan 

Tabel 4.23 

Kontribusi  Penerimaan Pajak Pendapatan Daerah 

Kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2014 

Tahun 
Pajak Penerimaan 

Daerah 

Anggaran Bidang 

Kesehatan 
Presentase 

2004 14.307.605.689 44.353.577.636 27,8 

2005 19.686.070.728 61.026.819.257 24,4 

2006 22.427.401.048 69.524.943.249 32,3 

2007 23.022.201.494 71.368.824.631 29,0 

2008 28.288.078.542 87.693.043.480 38,5 

2009 26.970.625.802 83.608.939.986 32,3 

2010 30.432.581.632 94.341.003.059 32,3 

2011 39.265.916.881 121.724.342.331 38,5 

2012    

2013    

2014    

  Sumber: BPS Provinsi Lampung. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah 

memberiakan kontribusi yang berbeda-beda tiap tahunnya terhadap 

anggaran yang dialokasikan untuuk bidang kesehatan. Proporsi kontribusi 

KPP Kedaton terhadap pendapatan daerah yang paling tinggi, anggaran 

kesehatan terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 38,5% sedangkan 

kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 20,0%. 

Tinggi rendahnya kontribusi pendapatan daerah bergantung dari 

optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, atau karena kebijakn 

pemerintah dalam menetapkan proporsi angggaran untuk kesehatan. 

Proposi anggaran untuk kesehatan yang telah disediakan KPP 

Kedaton sekiranya dapat membantu pemerintah untuk mendistribusikan 

anggaran dana untuk kesehatan sesusai dengan ketentuan yang ada. 

Kebijakan pemerintah dalam pendistribusian, sekiranya dapat membantu 

masyarakat untuk meringankan beban kesehatan yang dimana masyarakat 

kota Bandar Lampung masih jauh dari kemiskinan yang membutuhkan 

bantuan dana kesehatan. Sistem penganggaran yang dipakai di dalam 

negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber 

negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi 

berbagai kategori pengeluaran, salah satu dalam pendistribusian dan 

kesehatan.  
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5. Aplikasi Pajak sebagai Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

   Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 

Pajak Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2004-

2014 mengalami fluktuasi akan tetapi rata-rata sudah mencapai target. 

Pendapatan daerah kota  Bandar Lampung diperoleh dari Pajak 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang diserahkan kepada 

pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% dan bea balik nama 

kendaraan bermotor yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota paling sedikit 70%. Pajak pengambilan dan pemanfaatan 

air bawah tanah dan air permukaan 70%, sedangkan penerimaan pajak 

provinsi yang diserahkan kepada kabupaten Kota adalah pajak kendaraan 

bermotor 10%. Pengembalian air dalam tanah dan permukaan sebesar 

20%, pajak hotel 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak 

penerangan jalan 10% pajak galian C 20%. Maka dari itu pajak dapat 

diperoleh tergantung dari wajib pajak yang membayar pajak kepada 

pemerintah sehingga target dan realisasinya mengalami fluktuasi.
105
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C. Pengelolaan Perpajakan KPP Kedaton dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

1) Realisasi Pajak KPP Kedaton terhadap Pemerintah Kota Bandar 

Lampung Bagi Kesejahteraan Mayarakat Perspektif Ekonomi 

Islam 

Bahwasannya dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi) dengan 

tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat 

kepada negara.
106

 

Pendapatan dari penerimaan pajak setiap bulan yang diterima oleh 

KPP Kedaton Bandar Lampung setiap tahunnya di angggarkan oleh 

KPP Kedaton yang di tangani bagian pembedaharaan untuk di 

distribusikan kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Kota 

Bandar Lampung. Kontribusi KPP Kedaton kepada pemerintah 

sekiranya cukup membantu masyarakat dalam mensejahterakan. 

Pengoptimalan operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung 

membuat target dapat berjalan dengan sesuai perencanaan KPP 

Kedaton, di lihat dari sumber-sumber pendapatan daerah yang di mana 

berkontribusi kepada pajak untuk patuh membayar pajak tepat waktu.  
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Pengalokasian dana pajak yang sudah diberikan oleh KPP Kedaton 

untuk pemerintah daerah Bandar Lampung, masih adanya ketidak 

tanggungjawaban dari oknum pemerintah yang tidak mengalokasikan 

dana tersebut sesuai dengan dana anggaran yang sudah disiapkan oleh 

KPP Kedaton Bandar Lampung.
107

 Pengalokasian dana anggaran 

terkadang masih tidak disalurkan sesuai pos-pos yang membutuhkan 

dana anggaran tersebut. Bahwasannya dapat kita ketahui dalam konsep 

Ekonomi Islam penyaluran atau pengalokasian dana yang sudah 

dianggarakan oleh pihak yang sudah berkontribusi, sekiranya tujuan 

distribusikan pajak ini sendiri untuk membiayai kebutuhan negara. 

Dalam artiannya membiayai kebutuhan negara, pembayaran pajak 

dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat 

dengan cara pengalokasiannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. 

 

2) Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Perspektif Ekonomi Islam 

Pajak menjadi salah satu satu sumber pendapatan daerah, dengan 

adanya pajak dapat membantu sebuah daerah dalam kesejahteraan 

untuk segala bidang. KPP Kedaton sendiri menjadi salah satu pusat 

pembayaran pajak, yang dimana sumber-sumber pendapatan daerah 

untuk turut andil kepada pihak KPP Kedaton dan membantu 

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Bandar Lampung pada 
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khhususnya. Tanggungjawab pembayar pajak untuk berkontribusi 

dalam pembayaran dengan komitmen sebagai warga negara yang baik.  

Menurut Masdar Farid Mas’udi,
108

 proses kemanunggalan roh 

pajak kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama 

kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. 

Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya 

untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)
109

 sekular kepada negara. 

Dengan demikian pajak  merupakan sumber penerimaan digunakan 

untuk kepentingan masyarakat, diantarannya untuk kepentingan 

pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, 

hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dengan 

memiliki proporsi yang berbeda antara pendidikan pengentasan 

kemiskinan dan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan operasionalnya KPP Kedaton memiliki 

sumber-sumber pendapatan yang dilihat dari Pajak Penghasilan (PPH), 

PPN, Pajak bumi dan bangunan. Sumber-sumber pendapatan KPP 

Kedaton menjadi anggaran dana untuk membantu pembiayaan 

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Bandar Lampung pada 

khususnya. Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan pajak  KPP 

Kedaton sekiranya dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan 

kemiskinan dan membantu kegiatan sosial lainnya. Pajak yang menjadi 

sumber penerimaan utama yang dipungut oleh KPP Kedaton untuk 
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keperluan atau kebutuhan negara yang sebenarnya bukan untuk 

kepentingan kelas yang berkuasa. Oleh karena itu, KPP Kedaton  

seharusnya melakukan pemungutan secara merata, adil dan jujur ketika 

menetapkan suatu tarif.  

Penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada di KPP Kedaton 

Bandar lampung, apabila dilihat pada zaman Rasulullah pajak yang 

dimana diwajibkan pemungutannya oleh pemerintah di dalam sejarah 

Islam disebut Dharibah. Dharibah yang dikenal dengan istilah pajak 

adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk 

membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang 

memang diwajibkan, adapun sumber-sumber pendapatan lainnya 

seperti jizyah, kharaj dan lain-lainnya. Sumber besar penerimaan 

negara yang dibelanjakan oleh negara Islam untuk membiayai 

pertahanan, administrasi umum dan pekerjaan publik.
110

 

Adapun sumber-sumber pendapatan KPP Kedaton dalam 

pemungutannya yang dilihat dari Pajak Penghasilan (PPh), PPN, Pajak 

bumi dan bangunan masih belum adanya kesesuai dengan konsep 

pajak secara syari’at Islam, yang diketahui dalam aplikasinya KPP 

Kedaton belum bisa menerapkan syari’at Islam, memisahkan sumber 

penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin.  

Apabila dikaitkan dengan adanya sistem atau konsep ekonomi 

Islam, dalam bahasa syari’atnya, komitmen itu terjadi ke dalam 
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pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing 

pembayaran pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan izin 

Undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari 

sesuatu yang bersifat personal dan sederhana. 

Dengan masuknya spirit pajak ke dalam pajak, maka menurut Farid 

Mas’udi :
111

 

a. Rakyat wajib pajak beriman akan menunaikan pembayaran 

pajaknya bukan     lagi semata-mata sebagai keharusan sekular 

yang tak bermakna, melainkan sebagai tuntutan iman, sebagai 

ibadah karena Allah bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan 

semesta. 

b. Rakyat pembayar pajak akan terpanggil oleh imannya untuk 

secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu kritis (ber-

amar ma‟ruf nahi munkar) terhadap negara dalam hal pengelolaan 

pajak serta kekuasaan yang ditimbulkannya, apakah benar-benar 

mensejahterakan rakyat, terutama yang lemah, atau justru untuk 

menyengsarakannya. 

c. Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) pajak akan 

segera merubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan 

memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di 

ubun-ubunnya menjadi hanya sebagai administratur („amil ) yang 

harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat, sekali lagi 

dengan prioritas utama yakni fuqara‟ dan masakin-nya. 

 

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran 

Rasulullah  Shallallahu „alaihi wa sallam, bahwa berbagai 

pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan 

manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau 

mengharamkan yang dihalalkan 
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Dengan demikian, maka pajak dapat diartikan sebagai mekanisme 

spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. 

Pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah pajak karena tidak ada negara yang bisa hidup 

dengan mengabaikan pajak sebagai basis material lembaga kekuasaan.  

KPP Kedaton Bandar Lampung memberikan sistem operasional 

sudah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang dimana 

sudah disah kan oleh Dirjen Pajak. Operasional KPP Kedaton mampu 

memberikan kontribusi yang baik sesuai dengan peraturan Undang-

Undang. Dalam hal ini KPP Kedaton Bandar Lampung membantu 

untuk mengumpulkan dana anggaran, adapun pengelolalaan dana 

anggaran yang dikelola oleh bagian pembendaharaan dan bagian 

anggaran, sekiranya memproporsikan dana anggaran yang akan 

dialokasikan kepada pemerintah sebagai APBD (Anggaran 

Pemerintah Belanja Daerah). Adapun yang membawahi APBD dana 

anggaran seperti halnya ada dana alokasi khusus dan dana alokasi 

umum. Dana anggaran tersebut didistribusikan oleh pemerintah 

kepada pos-pos yang membutuhkan seperti kesejahteraan sosial, 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Semua dana yang ada untuk 

dialokasikan kemaslahatan umat, berasal dari kontribusi masyarakat 

kepada pemerintah sebagai warga negara yang mematuhi aturan 

Undang-Undang tentang perpajakan. Pembayaran pajak yang 

dilakukan oleh masyarakat Bandar Lampung baik Muslim atau non-
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Muslim yang dimana dalam hal ini teori ekonomi Islam bisa disebut 

sebagai jizyah (penarikan pajak bagi non-Muslim).  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam Islam telah 

menawarkan konsep pajak sebagai pajak, bukan sebagai upeti maupun 

jizyah. Islam mengamatkan pentingnya pajak yang diberikan untuk 

rakyat kecil. Pada masa pajak diartikan sebagai upeti, yang menikmati 

uang negara adalah penguasanya. Pada masa pajak diartikan jizyah , 

yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. 

Lihat saja, saat krisis moneter terjadi, orang-orang kaya, penguasa 

maupun pengusaha, seperti tidak mengalami krisis sama sekali. 

Mereka bermewah-mewahan luar bisa, uangnya tak terhingga. Tidak 

ada pemerintahan yang bisa berjalan efektif tanpa dukungan pajak 

rakyat.  

Dilihat dari aktivitas KPP Kedaton Bandar Lampung memberikan 

kontribusi kepada pembayar pajak secara efektif, dan sekiranya dalam 

pengalokasian kepada pemerintah berjalan dengan baik. KPP Kedaton 

Bandar Lampung menghimbau kepada masyarakat agar peka terhadap 

adanya pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dapat 

membantu pemerintah daerah mengembangkan kota Bandar Lampung 

dan mensejahterakan masyarakat dalam segi hal apapun itu. Oleh 

karena itu sekiranya prinsip-prinsip dalam syari’at Islam dapat 

diterapkan dalam sistem perpajakan. Islam pun mensucikan kehidupan 
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berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui pajak ini. Mengapa 

perlu disucikan melalui pajak? Karena dalam sejarah pajak sebagai 

sumber utama paling dominan keuangan negara. 

Tahap pertama, pajak banyak dipakai untuk kepentingan penguasa 

atau raja-raja, terutama untuk kemewahan diri dan keluarga besarnya 

serta kekuasaannya. Karena pada saat itu raja dan rakyatnya sendiri 

mendefinisikan pajak sebagai upeti atau persembahan kepada raja, 

maka penggunaannya juga terserah raja. Upeti tersebut menandai 

seberapa besar loyalitas rakyat kepada rajanya. Imbalan atas upeti 

yang telah diberikan rakyat adalah adanya hak hidup tadi. Kemudian, 

kehidupan modern ini telah merevisi pandangan di atas. Melalui 

revolusi sosial, entah Magnacarta di Inggris, Revolusi Perancis 

maupun Amerika, yang menolak pemaknaan pajak sebagai upeti yang 

kemudian berkembang pemaknaan baru bahwa pajak adalah 

kontraprestasi , imbal jasa atau jizyah (dalam bahasa al-qur’an) antara 

rakyat dengan penguasanya. Artinya rakyat dipungut pajak, tapi 

penguasa dan negara harus membalas jasa berupa layanan umum dan 

jaminan keamanan. Ini membawa perubahan besar karena dengan cara 

ini rakyat berhak menuntut kepada negara agar membalas setimpal 

atas pajak yang telah dibayarkan.  

Dari zaman Rasulullah sampai zaman demokrasi saat ini, sistem 

dalam pemungutan pendapatan suatu negara berjalan sama sesuai 
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dengan keadaan. KPP Kedaton Bandar Lampung dalam hal ini, 

memberlakukan kepada masyarakat membayar pajak yang dimana 

pajak tersebut apabila sesuai dengan targetnya memberikan anggaran 

yang sudah diproposikan untuk membiayai pemerintah membantu 

mensejahterakan masyarakat. Secara tidak langsung hubungan timbal 

balik masyarakat dengan pihak KPP Kedaton dan pemerintahan 

berjalan sesuai dengan sistem yang ada. 

Dalam hal inilah, perlu lembaga rakyat karena tidak mungkin 

semua rakyat menuntut, maka muncullah pemilu parlemen. 

Bagaimana uang rakyat dibelanjakan, jelas membutuhkan persetujuan 

dari parlemen. Untuk itulah, lahir Rancangan Anggaran Belanja 

Negara. Perkembangan ini lebih baik ketimbang pajak diartikan rakyat 

kepada negara. Rakyat yang tidak mampu membayar pajak yang 

tunggu dulu, atau nanti saja menunggu  ashabah-nya. 

Pajak sebagai jizyah menjadikan negara sebagai pelayan kaum 

kapitalis besar saja karena merekalah yang memungkinkan untuk 

membayar pajak lebih besar. Dulu Indonesia sering mengumumkan 

200 pembayar pajak terbesar. Implisit ini pertanda bagi orang-orang 

kecil agar tidak macam-macam. 200 pembayar pajak inilah yang perlu 

dimanjakan negara. Kalau mereka butuh kredit, diberikanlah pinjaman 

bunga secara mudah. Kalau mereka butuh tanah untuk perluasan 

industri, maka digusurlah tanah tersebut, dan penggususran tanah-
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tanah rakyat selalu memakai aparat negara dan lain-lain. Ini semua 

terjadi karena logika yang dipakai adalah semakin besar pajak yang 

diberikan, maka semakin besar pelayanan yang diberikan negara 

kepada orang tersebut. Inilah yang sering dikritik Marx bahwa negara 

telah menjadikan dirinya sebagai pelayan dari kepentingan kaum 

borjuasi.  

Dalam konteks  pajak, negara harus melayani rakyat. Rakyat di sini 

beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; bumi,laut, 

air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kepentingan rakyat. Ternyata yang menikmati adalah para pejabat 

yang korup, rakyat yang dimaksud di sini harus dimulai dari yang 

paling kecil yang dalam konteks pajak adalah fakir miskin. Tapi 

intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan 

untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Kalau pajak tersebut 

digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus 

manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat. 
112

 

Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka 

birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya 

malah menyunat uang rakyat.Pemerintah harus melayani tanpa 

pandang bulu, dan lain-lain. KPP Kedaton sesuai target yang ada 

memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk APBD, sekiranya 

dapat dialokasikan sesuai dengan proposi anggaran yang ada.   
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Berdasarkan penjelasannya tersebut, maka jelaslah bahwa umat 

Islam pada akhirnya tidak memiliki kewajiban ganda, satu sisi harus 

membayar pajak sebagai kewajiban seorang muslim, dan di sisi lain 

harus membayar pajak sebagai kewajiban sebagai seorang warga 

negara. Proses transformasi lembaga pajak dapat digerakkan oleh 

Islam bukan dengan cara menyaingi atau mensejajarkan lembaga 

pajak dengan lembaga pajak. 

Implikasi lainnya adalah, bahwa antara hubungan agama dan 

negara harus jelas. Selama ini hubungan agama dan negara diartikan 

setara. Karena agama dimaknai sebagai organized religion. Jadi 

kekuasaan agama dan politik harus setara. Dalam hubungan 

institusional saat ini bisa jadi agama ada di atas, negara ada di bawah 

atau sebaliknya. “Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya, 

berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya”itu sebenarnya 

dipahami secara keliru untuk mendukung konsep sekularisme. Dengan 

demikian, apa yang dikatakan Aisyah ketika hampir semua kerjaan 

memahami konsep pajak sebagai persembahan kepada rajanya itu 

sama dengan kemauan Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa pajak itu 

diperuntukkan kepada Allah, tapi ia tidak bisa mengingkari langsung 

kenyataan saat itu bahwa yang pajak dimaknai upeti. Jika 

mengingkari, ia seperti berhadapan dengan tembok besar alias 

menyangkal realitas. Tapi, asumsi bahwa rajalah yang berhak menarik 

pajak adalah karena rakyat yang menumpang di buminya raja. Raja 
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dianggap personifikasi dari kekuasaan Tuhan di bumi sehingga 

memiliki legitimasi untuk mengatur yang lain. Lihat saja konsep 

kekuasaan raja di Jawa khalififatullah fi ardhi, dan gelar-gelar lain.
113

 

Karenanya, rakyat harus tahu diri dan membayar upeti atau royalti 

kepada penguasa.  

Islam memiliki konsep lain (menurut Masdar),
114

 bahwa bumi ini 

milik Allah, maka jika membayar upeti atau royalti atas rezeki yang 

manusia terima seharusnya ditujukan kepada Allah. Siapa yang 

memungut, tentunya adalah penguasa (amil). Agama dan negara 

hubungannya seperti ruh dan badan, bukan seperti dua badan yang 

setara. Agama adalah ruh yang memberi spirit moral dan etik. Oleh 

karena itu, agama dan negara memang tidak sama, tapi tidak bisa 

terpisah. Sama analoginya seperti dua sisi mata uang yang 

kedudukannya setara. Adapun ruh dan badan tidak setara, antara 

tujuan dan cara atau antara sistem nilai dan lembaga itu pun tidak 

terpisah. Konsep dasarnya adalah, bahwa jizyah dibayarkan tanpa 

makna spiritualitas. Hitungannya sangat rasional atau bagian dari 

kontraprestasi. Namun ketika seorang membayar pajak sebagai pajak, 

maka ada makna spiritualitas dan transendensi. Saya bayar 

shadaqatun lillah,  ingat transedensi ini bisa diakses oleh siapapun 

terutama yang beriman, bukan yang berislam saja. Jadi, ada iman 

dalam pembayaran pajak sebagai pajak. Orang kristen, katolik dan 
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lain-lain juga bisa memaknai pajak dalam kerangka iman kalau 

masing-masing bisa mentrasedensikan makna pajak tadi.
115

 

Dikatakan oleh ajaran Islam tentang obyek pajak 

(onta,perdagangan,pertanian,emas dan lain-lain) berikut sasaran pajak 

itu kan produk Rasul. Jadi Tuhan mempersilahkan kreativitas Rasul 

untuk berbicara yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks 

budaya Arab saat itu. Padahal, pada masa itu kehidupan sangat agraris 

dan dunia perdagangan yang ada pun sangan nomaden, jadi, 

primadona pajak adalah onta. Karena itu, perlu rekontekstualisasi 

obyek dan sasaran pajak. Semua bentuk jenis kekayaan bisa dipajaki 

yang penting ada keadilan dan fairness. Pada zaman Rasul mungkin 

onta, sekarang modern onta bukan lagi primadona, tapi bisa berupa 

bilyet, giro, cek dan lain-lain, termasuk profesi itu bisa dipajaki.  

 Dalam konteks onotomi daerah, nampak bahwa pajak memenuhi 

semua persyaratan pajak-pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, 

memiliki basis pemungutan yang stabil dan kokoh, seta sederhana 

secara administrasi. Selain itu, pajak juga memiliki potensi yang besar 

jika dilaksanakan secara optimal. Bahkan potensi ini lebih besar 

dibandingkan penerimaan daerah dari pajak saja dan retribusi daerah 

yang ada. Karena itu pajak sangat layak untuk dipungut sebagai 

pendapatan asli daerah. Lebih jelasnya, bahwa potensi pajak di 
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Indonesia dan perbandingannya dengan pendapatan daerah sangat 

jauh.  

Adapun asumsi KPP Kedaton Bandar Lampung bahwa yang dilihat 

dari pajak  diterapkan secara luas dengan arif 5% untuk produk 

pertanian, 20% untuk barang tambang, dan 2,5% untuk basis secara 

umum, maka akan didapatkan potensi pajak lebih besar sekitar 12 kali 

lebih besar dari pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota. Jika 

diterapkan asumsi minimal di mana cakupan pajak hanya mencapai 10 

persen saja, tetap akan mendapatkan potensi pajak 1,25 kali lebih 

besar dari pendapatan daerah seluruh kabupaten/kota. Jika kita 

dibandingkan potensi pajak ini dengan penerimaan pajak dan retribusi 

daerah saja, maka perbandingan tadi akan melonjak menjadi 1,60. 

Dengan kata lain, penerimaan pajak dan retribusi daerah. Maka 

dimungkinkan untuk menghapus pajak dan retribusi daerah jika 

penerapan pajak optimal.
116

 

Bagi daerah-daerah yang potensi pendapatan daerahnya kecil, 

penerapan pajak sebagai pajak menjadi sangat menjanjikan. Hal ini 

terjadi di Kabuapaten Bulukumba yang telah menerapkan pajak 

berdasarkan perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak 

Profesi, Infaq dan Shadaqah. Potensi pajak di daerah ini mencapai Rp 

90 miliar, atau 9 kali lebih besar dari pendapatan daerahnya. 

Pemerintah kabupaten Bandar Lampung juga telah merencanakan 
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untuk menghapus pajak dan retribusi daerah ketika penerimaan pajak 

telah optimal. Sebagaimana telah disinggung diawal, bahwa pajak 

memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrument 

fiskal konvensional. Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan 

pajak yang juga berbeda.  

Harta pajak termasuk kategori harta milik individu bukan milik 

negara, akan tetapi negara memiliki tanggung jawab dalam 

pengelolaannya. Maka amilin  pajak  adalah mereka yang ditunjuk 

oleh negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pajak. Untuk 

alasan inilah maka dana pajak yang terkumpul tidak harus dipisahkan 

pengelolaannya dari APBD. Pengelolaannya diciptakan suatu badan 

khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari 

perhitungan dan pengumpulan pajak hingga pendistribusiannya. 

Semua ketentuan tentang pajak yang sudah termaktub secara eksplisit 

dalam syariah, membuat pengelolaan pajak  KPP Kedaton Bandar 

Lampung menjadi akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat 

mengawasi dan mengkontrol secara langsung pengelolaan dana pajak 

tersebut. Namun semua hal di atas membutuhkan kemauan politik 

yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menempatkan diri sebagai 

institusi yang berpihak pada orang miskin. Jika hal ini terpenuhi, maka 

kita akan memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan untuk 
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memerangi kemiskinan yaitu pro-poo policy, pro-poor institutions, 

dan pro-poor government.
117

 

KPP Kedaton Bandar lampung mengupayakan kepada pemerintah 

Kota Bandar Lampung sekiranya dapat bekerjasama dengan baik, 

untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah  yang dimana 

tempat pembayaran pajak di KPP Kedaton dengan memperhatikan 

alokasi faktor produksi dan keadilan. Potensi untuk meningkatkan 

pendapatan daerah sangat besar apalagi pemberian otonomi daerah 

seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keluluasaan kepada 

daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara 

optimal. Untuk itu KPP Kedaton Bandar Lampung secara teknis yang 

terkait dengan penerimaan daerah seharusnya memanfaatkan kapasitas 

untuk meningkatkan kemampuan daerah memenuhi target penerimaan 

daerah, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

daerah yang dimana menjadi salah satu operasional perpajakan. 

Dari pembahasan di atas tampak bahwa sumber-sumber pajak  di 

KPP Kedaton Bandar Lampung memenuhi semua persyaratan pajak-

pajak yang baik yaitu akuntabel, netral, memiliki basis pemungutan 

yang stabil dan kokoh, serta sederhana secara administrasi. Selain itu, 

pajak juga memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan secara 

optimal. Bahkan potensi ini lebih besar dibandingkan penerimaan 

daerah dari pajak dan retribusi daerah yang ada. Karena itu pajak 
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sangat layak untuk dipungut dan peranan KPP Kedaton Bandar 

Lampung sangat dibutuhkan masyarakat dalam segi hal operasional 

untuk meningkatkan kenyamanan. Dengan telah dicatat secara 

seksama dalam suatu pembukuan yang baik, pengurus atau amil 

kemudian mendata secara seksama dan teliti sedemikian rupa siapa-

siapa saja mustahiq yang akan diprioritaskan akan mendapatkan dana 

pajak, dan bantuan dari infak dan shadaqah. Sekaligus ada data 

prosedur maupun kriteria yang baku dalam pemberiaan pajak kepada 

mustahik 

Menurut peneliti pembayaran pajak yang dimana KPP Kedaton 

menjadi pusat masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai 

warga negara, sekiranya dalam penerapan pajak yang pada dasarnya 

harus memiliki korelasi yang positif terhadap kemiskinan masyarakat 

akan tetapi hal tersebut belum sesuai dengan teori dan korelasi fungsi 

pajak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai 

penyalur dana terhadap masyarakat, pajak dan retribusi disalurkan 

bukan kepada masyarakat miskin, tapi lebih menitik beratkan pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat artinya pajak disalurkan kepada 

semua kalangan masyarakat dari yang kaya sampai miskin misalnya 

disalurkan untuk pembangunan jalan raya, pasar, sekolah dan sarana-

sarana sosial lainnya yang dapat dinikmati oleh kalangan publik. 

Dalam hal ini peneliti mencoba mencari informasi kepada staff KPP 
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Kedaton Bandar Lampung yang dimana beliau sebagai Kepala Bagian 

Umum Eko Herman Susilo :
118

 

 Apakah selama ini menurut bapak pengalokasian dana KPP 

Kedaton yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? 

“Menurut saya anggaran yang sudah diproporsikan KPP Kedaton 

Bandar Lampung untuk setiap anggaran yang dibutuhkan 

pemerintah, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalaupun 

memang anggaran yang dialokasikan tidak disalurkan oleh 

pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang tidak 

bertanggungjawab yang melakukan penyelewangan dana anggaran 

untuk didistribusikan kemasyarakat. Dikarenakan apabila oknum 

KPP Kedaton Bandar Lampung yang melakukan kenakalan dalam 

penyelewengan dana anggaran akan ditindak tegas, sekiranya 

seperti “Gayus Tambunan”. 

 

 Bagaimana formulasi kebijakan KPP Kedaton Bandar Lampung 

dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah? 

“Sepengetahuan saya daerah lebih difokuskan pada upaya untuk 

mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. 

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah akan 

menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan 

daerah serta meningkatkan kemampuan perananan perusahaan 

daerah untuk dapat memberikan kontribusinya kepada pendapatan 

daerah.”
119

 

 

 Apakah menurut bapak sekiranya dalam kebijakan belanja daerah 

yang anggarannya sudah ditetapkan oleh KPP Kedaton Bandar 

Lampung untuk pemerintah  perlu melakukan efisiensi belanja, 
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sehingga trend komposisinya untuk pelayanan publik bisa semakin 

bertambah besar? 

“Iya, untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan 

lebih didorong kepada pengeluaran melibatkan sektor swasta dan 

masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja 

pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani 

belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai 

pendapatan daerah.”
120

 

 

Penyaluran pajak yang dianggarkan dan proposinya sudah diatur 

oleh pihak KPP Kedaton Bandar Lampung untuk setiap pos-pos 

pemerintah sudah diatur secara umum digunakan untuk pembangunan 

sarana publik sehingga pajak dapat dinikmati oleh seluruh anggota 

masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat kaya dengan 

kata lain bahwa pajak adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

Karena alokasi pajak diatur oleh undang-undang sehingga 

penyalurannya harus berdasarkan undang-undang hal seperti itulah 

mungkin membuat timpang antara penyaluran pajak. Anggaran yang 

digunakan untuk disesuaikan dengan RAPBD yang disusun 

berdasarkan rapat paripurna anggota dewan, masyarakat tidak turut 

campur dalam menetapkan anggaran dan penyaluran dari pajak. 

Karena anggaran RAPBD ditentukan pula dari hasil perolehan pajak  

yang diperoleh dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saya yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat miskin seperti halnya mendapat berobat 
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gratis atau jamkesmas, itu pun harus melewati birokrasi yang lumayan 

menguji kesabaran masyarakat atau mendapat sekolah gratis yang 

justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkannya 

sebagai ladang pendapatan tambahan. 

Kesesuaian KPP Kedaton Bandar Lampung sebagai pusat 

pelayanan pembayaran pajak terhadap ekonomi Islam untuk 

disalurkan kepada pemerintah sudah sesuai, akan tetapi sistem pajak 

yang disalurkan berbeda dengan cara Nabi Shollallahi Alaihi 

Wasallam karena pada zaman Nabi pajak  benar-benar disalurkan 

untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun pada saat ini jumlah 

angka kemiskinan selalu naik, sedangkan APBD juga naik sehingga 

penerapan pajak diratakan guna memenuhi pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Adapun dalam sejarah Islam tentang pemberdayaan pajak, 

didapatkan bahwa pendayagunaan pajak tidak pernah bersifat lokal 

yang kecil akan tetapi langsung dikelola oleh pemerintah, yakni 

khalifah di wilayah pusat pemerintahan Islam (al-Haramain : Mekah 

dan Madinah), dan gubernur-gubernur di daerah yang jauh dari al-

Haramain. Kemudian, harta pajak tersebut langsung diserahkan 

kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa ada satu bagianpun 

yang tersisa, diberikan kepada keluarga Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam, dan benda mati seperti masjid dan bangunan lain. Dengan 
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demikian, maka jikalau pajak dimasukkan ke dalam salah satu bagian 

dari sumber pendapatan negara, termasuk juga pendapatan daerah 

yang berarti sama dengan pendapatan-pendapatan daerah lainnya, 

maka ada kemungkinan harta pajak akan dinikmati oleh orang-orang 

yang tidak termasuk membutuhkannya.
121

 

Penjelasan yang paling mendetail tentang pengelolaan pajak KPP 

Kedaton Bandar Lampung, sebagai sumber pendapatan daerah yakni 

sebagai pajak, bertolak dari problem ketidak adilan menyeluruh yang 

diawali dari ketidak adilan ekonomi. Bahwa lebih dari sekedar ajaran 

sedekah karitatif yang tidak berdampak, pajak pada dasarnya adalah 

konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran 

teknis, pajak adalah konsep perpajakan yang ada pada kewenangan 

daulah/pemerintah untuk retribusi pendapatan secara radikal agar 

supaya kesejahteraan tidak hanya berputar-putar di tangan orang-orang 

kaya saja. Seharusnya sebagai patokan dan acuan penyusnan anggaran 

belanja Negara (APBN), di pusat maupun daerah dengan pemihakan 

yang jelas dan terstruktur kepada kepentingan masyarakat luas 

terutama yang lemah. 

3) Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Islam 

Dalam segi pengelolaan pajak di KPP Kedaton Bandar Lampung, 

pajak menjadi target utama dalam pemungutan. Sumber-sumber 
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pendapatan yang ada dikelola pihak KPP Kedaton untuk dapat di 

masukkan dalam setiap anggaran. Peranan sektor pajak KPP Kedaton 

dalam hal ini sangat penting untuk membangun perkembangan 

pembangunan kota Bandar Lampung. Terutama pajak ini sendiri 

menunjang keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional, regional 

maupun lokal. Di daerah Bandar Lampung sangat berpotensial dilihat 

dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun juga KPP Kedaton 

berperan penting untuk dapat membantu dalam pemungutan atau 

penerimaan pendapatan daerah. Proses pelayanan KPP Kedaton dari 

tahun ketahun menjadi salah satu terbaik dalam mengimplementasikan 

program-program yang ada.  Berdasarkan informasi yang ada KPP 

Kedaton dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan di Bandar 

Lampung dimana persyaratan dan mekanisme yang diikuti dalam 

pengelolaan PBB, baik dari aspek aturan, ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkompeten, dan dukungan teknologi 

memadai.
122

 

Dalam penjelasan diatas bahwa dengan jelas pengelolaan pajak 

KPP Kedaton membantu pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat Bandar Lampung. Dilihat dari sisi ekonomi Islam, 

pemungutan pajak yang bisa dibilang sebagai dharibah. Disisi lain ada 

jizyah yang dimana pembayaran pajak oleh non-muslim yang harus 
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diwajibkan membayar untuk membantu peningkatan sebuah negara 

dan membantu kemaslahatan umat bersama. Langkah-langkah dalam 

sebuah pembenahan dilihat dari kacamata ekonomi Islam agama dan 

negara.  

Pajak pun dalam sejarah Islam sangat erat hubungannya dalam 

sistem ekonomi Islam. Pajak jika dikaitkan dengan kemiskinan 

seharusnya memiliki hubungan (korelasi) negatif, artinya jika 

penerimaan pajak meningkat, seharusnya angka kemiskinan menurun. 

Akan tetapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, angka 

penerimaan pajak selalu meningkat. Tapi orang miskin juga meningkat 

(korelasi positif). Sebagaimana angka penerimaan pajak dan angka 

jumlah orang miskin di Indonesia.Pajak  hakekatnya adalah  instrumen 

untuk memindahkan (distribusi) kekayaan. Memindahkan dari orang 

kaya kepada orang miskin. Cara memindahkan kekayaan dari orang 

kaya kepada orang miskin dalam Islam ialah melalui pajak juga.
123

 

Oleh karenanya, pengelolaan KPP Kedaton Bandar Lampung yang 

sesuai dalam ekonomi Islam yaitu, pajak seharusnya memiliki banyak 

fungsi. Pertama, sebagai sumber pendapatan negara (budgeter) dan 

kedua sebagai alat pemindah kekayaan (regulator). Adapun Fungsi 

yang pertama sudah berjalan, akan tetapi  fungsi kedua tampaknya 

belum sesuai dengan dengan keadaan yang ada.. Hal ini dapat dilihat 
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angka penerimaan pajak yang terus naik, sedangkan angka kemiskinan 

juga naik. 

Saat ini pajak belum berfungsi sebagai regulator. Akibatnya jumlah 

orang miskin di Indonesia selalu meningkat, padahal tujuan utama 

pajak adalah untuk mengurangi kemiskinan. Pajak didefinisikan 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung maupun langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1). Pajak untuk 

kemakmuran rakyat belum menyentuh rakyat miskin meskipun 

hakikatnya pajak memang bukan hanya untuk orang miskin saja tapi 

juga untuk orang kaya. Sementara UUD 1945 menyebutkan fakir 

miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 

UUD 1945).
124

 

Dengan demikian bahwa pajak ternyata belum optimal 

pembayarannya oleh para wajib pajak (tax prayers)  dan belum tepat 

pengelolaan anggarannya Dirjen Anggaran perimbangan atau Dirjen 

pembedaharaan sebagai pihak memberikan anggaran alokasi dana dan 

yang menentukan kepada pihak mana anggaran diberikan alokasinya. 

Bedasarkan dalam dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh manusia. Pajak merupakan kewajiban 
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terhadap negara. Pajak pembayarannya adalah bagi semua penduduk 

tanpa melihat agamanya. 

Dilihat dari presentase yang terkena pajak di Indonesia sekitar 

15%-35% dan sudah tentu kriteria wajib pajak juga besarnya tarif 

pajaknya dapat berubah, ini rentan manipulasi data. Dalam kebijakan 

pajak yang turun sejak lama sampai dengan penerapan aplikasinya saat 

ini, pajak menjadi pendapatan terbesar negara untuk peningkatan  

pembangunan. Oleh karena itu, penulis menawarkan dalam 

operasional perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung, sekiranya 

menggunakan sistem penerimaan dan pengeluaran pada waktu zaman 

Rasulullah Saw. 

 




