
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pajak Daerah adalah salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang 
diatur oleh konstitusi negara dalam Undang – undang nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam ketentuan tersebut 
diatur mengenai jenis pungutan yang sah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), dimana Pemerintah Provinsi diberikan wewenang untuk memungut 5 jenis 
pajak dan Pemerintah Kota/Kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut 11 
jenis pajak. Undang – undang ini diterbitkan oleh Pemerintah Pusat bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didalamnya dengan semangat memberikan 
ruang yang luas dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai dasar hukum 
untuk memperkuat kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya.   

Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang secara 
geografis menjadi salah satu pintu masuk menuju ibukota negara yaitu Jakarta 
mengalami perkembangan cukup pesat.  Produk Domestik Bruto (PDRB) menjadi 
salah satu indikator ekonomi yang dapat dilihat dari Tabel 1 menunjukan bahwa 
dalam 4 tahun PDRB per kapita masyarakat Kota Bekasi dari tahun 2010 dari 
angka Rp. 15,280,958 meningkat di tahun 2013 menjadi Rp. 20,008,000.  
Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB per kapita masyarakat Kota Bekasi 
dari Rp. 6,628,250 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 7,294,000 di tahun 
2013. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mencapai angka 5.84 persen pada tahun 
2010, tahun 2011 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 7.08 persen  
dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012 yaitu 6.85 persen dan di tahun 
2013  mengalami penurunan menjadi 6.81 persen, namun penurunan tersebut 
masih di atas rata-rata pencapaian tahun 2010, 2011 dan 2012.  

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, 2010-2013 
Uraian 2010 2011 2012 2013 

PDRB atas dasar harga berlaku (Rp) 
dalam juta 35.679 40.529 45.857 51.880 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 
2000 (Rp) dalam juta 15.476 16.572 17.706 18.912 

PDRB per Kapita atas dasar harga 
berlaku (Rp) dalam juta 15.281 17.052 18.176 20.008 

PDRB per Kapita atas dasar harga 
konstan tahun 2000 (Rp) dalam juta 6.628 6.972 7.017 7.294 

Pertumbuhan ekonomi (%) 5.84 7.08 6.85 6.81 
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014 

 
Kota Bekasi sebagai daerah yang secara ekonomi terus tumbuh dengan 

potensi besar yang dimiliki dari sektor jasa dan perdagangan, saat ini melalui 
berbagai macam kebijakan berusaha seoptimal mungkin untuk terus 
meningkatkan jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan 
untuk menopang pembiayaan pembangunan dan memperbesar kemandirian fiskal. 
Potensi ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menggenjot 



2 
 

 

penerimaan pajak daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah di Kota 
Bekasi yang perolehannya cukup besar adalah pajak daerah Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Samad, Akhter 2012). 

 BPHTB menjadi Pajak Daerah dilakukan mulai tahun 2011 yang diawali 
dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) sebagai prasyarat suatu daerah 
Kabupaten/Kota dapat memungut dan mengelola Pajak Daerah BPHTB. 
Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 
tentang BPHTB sebagai landasan untuk memungut BPHTB di wilayah Kota 
Bekasi.   

Dalam kurun waktu 4 tahun, Pemerintah Kota Bekasi mencatatkan 
penerimaan dari sektor pajak BPHTB yang semakin meningkat yang dapat dilihat 
dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Target dan realisasi BPHTB tahun 2011 – 2014(dalam jutaan rupiah) 

Uraian 2011 2012 2013 2014 
Target (Rp) 129,000.000 220,300.000 266,798.153 266,798.153 
Realisasi (Rp) 139,078.059 266,775.741 266,985.553 275,102.400 
Capaian Target (%) 107.81 121.10 100.07 103.11 

Sumber : LKPD Kota Bekasi 2011 - 2014 
Secara kuatitatif angka penerimaan meningkat terus menerus dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014, namun dalam kurun waktu 3 yaitu tahun 2012, 
2013 dan 2014 kenaikan yang terjadi dalam kisaran angka kurang significant 
bahkan cenderung stagnan pada kisaran angka 260 miliar rupiah sampai dengan 
275 miliar rupiah.  

Dari sisi rasio kontribusi hanya di tahun 2011 ke tahun 2012 yang 
mengalami kenaikan, namun ditahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan baik 
dari rasio terhadap pajak daerah, terhadap total APBD maupun dari rasio terhadap 
PAD. Tabel 3 memperlihatkan ditahun 2011 sebagai awal pemungutan dan 
pengelolaan BPHTB mencatat kontribusi realisasi BPHTB terhadap total pajak 
daerah sebesar 33.57 persen, terhadap APBD sebesar 7.95 persen dan terhadap 
PAD sebesar 24.75 persen. Terjadi kenaikan di tahun 2012 dengan rasio 
kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 39.70 persen, terhadap APBD 9.94 
persen dan rasio terhadap PAD sebesar 29.33 persen. Pada tahun 2013 mulai 
terjadi penurunan rasio kontribusi tersebut sampai dengan kondisi ditahun 2014 
dengan rasio terhadap pajak daerah 22.83 persen, rasio terhadap APBD 7.90 
persen dan rasio terhadap PAD sebesar 22.83 persen. Fenomena ini menjadi 
menarik karena realisasi BPHTB di Kota Bekasi mengalami kenaikan dari tahun 
ke tahun namun bila diukur secara rasio kontribusi mengalami penurunan.  

Fenomena lain yang patut dicermati juga adanya penyimpangan di sektor 
pajak BPHTB sebagaimana diungkapkan oleh Hartoyo (2014) dalam 
penelitiannya pada tahun 2012 di Kota Bekasi terjadi penyelundupan pajak (tax 
evasion) dari sektor BPHTB dan PPh sebesar 20,253.806 milyar rupiah dengan 
nilai transaksi sebesar Rp. 1,375.555 triliun rupiah sebagaimana terlihat dalam 
Tabel 4. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terjadi kebocoran pajak BPHTB di 
Kota Bekasi yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor pajak 
ini. 
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Tabel 3 Rasio kontribusi BPHTB Kota Bekasi, 2010-2014 
Uraian 2011 2012 2013 2014 

BPHTB (Rp) dalam juta 139,078.059 266,775.741 266,985.553 275,102.400 

Total Pajak Daerah (Rp) dalam 
juta 525,606.997 671,963.315 723,511.938 845,771.913 

Total PAD (Rp) dalam juta 717,973.193 909,615.944 969,664.481 1,205,243.336 
Total APBD (Rp) dalam juta  2,220,351.538 2,683,641.255 2,960,580.369 3,480,340.735 
Rasio BPHTB  
terhadap Pajak Daerah (%) 33.57  39.70  36.90  22.83  

Rasio BPHTB  
terhadap APBD (%) 7.95  9.94  9.02  7.90  

Rasio BPHTB  
terhadap PAD(%) 24.57  29.33  27.53  22.83  

Sumber: LKPD Kota Bekasi  2010-2014 
 

Tabel 4 Hilangnya potensi BPHTB dan PPh di Jabodetabek tahun 2012 

Kabupaten/Kota 

Estimasi Hilangnya Potensi 
Pajak 

(BPHTB dan PPh) 
(Rp.) dalam juta 

Jumlah 
transaksi 

melakukan 
tax evasion  

Total nilai transaksi  yg 
melakukan 
tax evasion 

(Rp.) dalam juta 

Kota Bekasi 4,950 1,375,555.838 20,253.806 
Jabodetabek 48,783 34,154,901.978   874,559.918  

Sumber : Hartoyo (2014)  
 

Rumus yang digunakan untuk menghitung hilangnya potensi BPHTB dan PPh 
adalah: 

 
HP BPHTB+PPh = 0.1[(1 – A/SMean).Te] 

  
Keterangan: 
 HP BPHTB+PPh =  hilangnya potensi BPHTB dan PPh atas transaksi jual  

  beli properti. 
 A/SMean  =  rata-rata hitung A/S (rasio Assessment terhadap harga  
    transaksi) dari studi ASR terhadap data sampel. 

 SMean  = rata-rata hitung harga transaksi (S) dari studi ASR  
   pada data Sampel.  

 Te   =  jumlah nilai transaksi jual beli yang diduga melakukan  
    penyelundupan pajak. 

 0.1   =  tarif BPHTB 5% + tarif PPh 5%. 
 
Jika Te tidak dapat diperoleh karena dimungkinkan data transaksi merupakan  
rahasia jabatan, maka Te dapat diestimasi berdasarkan studi ASR dan jumlah 
transaksi secara keseluruhan.  

Te = (Q1 + PeQ2).SMean 
Keterangan: 
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 Te = jumlah nilai transaksi pengalihan properti yang diduga melakukan 
  penyelundupan pajak. 

 Q1 = jumlah transaksi yang mencantumkan harga transaksi dalam akta, 
   sama dengan atau mendekati NJOP.  
 Q2  = jumlah transaksi yang tidak jelas dan/atau tidak lengkap. 
 Pe  = prosentase dari jumlah transaksi yang tidak jelas/tidak lengkap  
    yang diduga menyelundupkan pajak. Prosentase dihitung   
    berdasarkan analisis studi ASR terhadap data sampel. 
 SMean = rata-rata hitung harga transaksi (S) dari studi ASR pada data  
    sampel. 

 
 Penelitian tersebut berdasarkan data transaksi dan hasil analisis studi 
Assesment Sales Ratio (ASR), hilangnya potensi BPHTB dan PPh dapat dihitung 
dengan menggunakan model yang telah diusulkan. Rasio perbandingan antara 
jumlah transaksi yang mencantumkan harga transaksi sama dengan atau 
mendekati NJOP dengan jumlah transaksi yang relatif wajar adalah 59% dan 41%. 
Rasio tersebut digunakan untuk estimasi jumlah transaksi yang melakukan tax 
evasion dari jumlah transaksi yang tidak jelas dan/atau tidak lengkap, dan masuk 
kegiatan perburuan rente.  

Hasil penelitian menemukan bahwa hilangnya potensi BPHTB dan PPh 
melalui transaksi jual beli di pasar primer dan sekunder tahun 2012 sebesar Rp 
874 Milyar atau 10.7% dari perkiraan realisasi penerimaan BPHTB dan PPh atas 
pengalihan properti di wilayah Jabodetabek tahun 2012 sekitar Rp 8.2 Triliun. 
Hilangnya potensi tersebut disebabkan terjadinya perburuan rente dalam bentuk 
penyelundupan pajak (tax evasion) diantara transaksi jual beli properti di wilayah 
Jabodetabek yang berjumlah 82,940 transaksi. 

Kecenderungan menurunnya kontribusi BPHTB terhadap elemen 
pendapatan daerah dan adanya penyelundupan BPHTB yang menyebabkan 
hilangnya potensi penerimaan pendapatan BPHTB menyiratkan ada permasalahan 
yang terjadi dalam proses pemungutan dan pengelolaan BPHTB di Kota Bekasi. 
Mengingat besarnya kontribusi BPHTB sehingga sangat mempengaruhi struktur 
penerimaan dalam APBD Kota Bekasi dan besarnya potensi yang harus 
diselamatkan, sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal 
ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mendorong peningkatkan 
penerimaan pendapatan pajak daerah BPHTB dalam rangka menopang 
pembiayaan pembangunan dan mencapai kemandirian fiskal. Penelitian ini 
dilakukan sebagai upaya untuk menyusun formulasi dan prioritas strategi terkait 
kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah BPHTB. 

Rumusan Masalah 

Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah memberikan sebuah peluang bagi 
Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan sumber penerimaan Pajak Asli 
Daerah yang berkontribusi dalam peningkatan APBD. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri dalam pemungutan dan pengelolaan BPHTB agar dapat menjadi lebih 
baik dari pengelolaan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat sehingga mendorong 
meningkatnya penerimaan Pajak Daerah BPHTB di Kota Bekasi. 
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Oleh karena itu rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan 

pengelolaan  BPHTB di Kota Bekasi sehingga dapat terlihat kondisi actual 
dan proyeksi tantangan yang akan datang?   

2. Apa faktor-faktor strategis eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah BPHTB di Kota 
Bekasi? 

3. Bagaimana formulasi strategi yang tepat sehingga dapat terjadi peningkatan 
penerimaan pajak daerah BPHTB di Kota Bekasi? 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 
1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemungutan dan pengelolaan  BPHTB di Kota Bekasi  
2. Menganalisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi 

penerimaan pajak daerah BPHTB di Kota Bekasi. 
3. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan  penerimaan 

Pajak Daerah BPHTB. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis serta mengaplikasikan teori-

teori tentang ilmu manajemen strategik yang telah diperoleh selama masa 
perkuliahan. 

2. Bagi pemerintah Kota Bekasi khususnya Dispenda Kota Bekasi, diharapkan 
dapat menjadi bahan masukan terkait dengan perencanaan dan perumusan 
strategi peningkatan penerimaan pajak daerah BPHTB . 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran bagi 
perkembanagan keilmuan di bidang manajemen strategik khususnya terkait 
dengan implementasi strategi peningkatan penerimanaan pendapatan pajak 
daerah.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam disiplin ilmu manajemen strategik dan  
difokuskan pada analisis penentuan alternatif prioritas strategi peningkatan 
penerimaan pendapatan pajak daerah  BPHTB di Kota Bekasi khususnya studi 
kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini dibatasi pada 
perolehan objek pajak BPHTB jenis perolehan transaksi jual beli. 
 




