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Abstrak 

 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan/atau Bangunan 

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi wajib dibayarkan 

pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat. Optimalisasi adalah hasil yang hendak 

dicapai, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Dari uraian tersebut diketahui 

bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisiensi.dalam penyelenggaraan 

organisasi,senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. 

 

Kata kunci : Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan oleh UPT PD Parung 

Kabupaten Bogor.  

 

 

Abstract 

 

Rural and Urban Land and Building Taxes are taxes imposed on the earth and / or buildings that are owned, controlled and / or 

utilized by individuals or entities, except for the area used for plantation, forestry and mining business activities. Every land 

owned or controlled by an individual must be paid taxes for the state to increase the development and welfare of the community. 

Optimization is the result achieved in accordance with the wishes, so optimization is the achievement of the desire in accordance 

with expectations effectively and efficiently. From the description it is known that optimization can only be realized if in its 

realization effectively and efficiently. and efficient to be optimal. 

 

Keywords: Optimization of Rural and Urban Land and Building Tax Revenues by UPT PD Parung, Bogor Regency. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang 

dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang 

dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap 

tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi wajib 

dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.khususnya di 

Kabupaten Bogor yang pengelolaan PBB P2 telah dikelola 

oleh pemerintah daerah. Pengelolaan PBB P2 dialihkan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

dengan tujuan agar pendapatan dari Pajak Bumi dan 

Bangunan tersebut sepenuh nya dapat digunakan langsung 

dalam percepatan pembangunan daerah tersebut. Salah satu 

kendala dalam mengelola PBB P2 adalah luasnya 

Kabupaten Bogor. Untuk itu dibentuklah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pajak Daerah di bawah naungan Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) agar 

penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi Dan 

Bangunan dapat terealisasikan lebih baik dan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih optimal dari target 

yang telah ditentukan Oleh Bappenda. UPT Pajak Daerah 

menurut Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2011 

dimaksudkan untuk membantu menginformasikan seputar 

pajak. Selain membentuk UPT Pajak Daerah, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bogor juga menyediakan Mobil Keliling 

(MOBLING) untuk UPT Pajak Daerah agar penerimaan 

pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan agar 

lebih optimal dan terealisasikan. 

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah karena pertumbuhan ekonomi akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat 

mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. 

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak 
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Bumi dan Bangunan disebabkan oleh banyak faktor antara 

lain seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap Pajak 

Bumi dan Bangunan itu sendiri, kurangnya bukti nyata dari 

pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, selain itu kurang rasa peduli dalam pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan dikalangan masyarakat dan wajib 

pajak terkadang sulit untuk dijangkau karena tidak lagi 

berdomisili didaerah tersebut.  

Melihat potensi PBB P2 di Kabupaten Bogor, 

pendapatan sektor ini mampu menyumbangkan pendapatan 

daerah lebih besar dari jenis pendapatan daerah lainnya. 

Maka dari itu peningkatan pendapatan di Kabupaten Bogor 

salah satu nya bersumber dari penerimaan pendapatan PBB 

P2 pada UPT PD Parung Kabupaten Bogor. UPT PD Parung 

mencakup 2 wilayah pemungutan yaitu Kecamatan Parung 

yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa yaitu Parung, Iwul, Jabin 

Mekar, Pemagarsari, Waru, Waru Jaya, Bojong Sempu, 

Bojong Indah, dan Cogreg sedangkan untuk Kecamatan 

Ciseeng terdiri dari 10 (sepuluh) Desa yaitu Kharikil, 

Cibauteung Udik, Babakan, Putat Nutug, Cibeuteung 

Muara, Cibentang, Ciseeng, Parigi Mekar, Cihoe, Kuripan. 

Jadi UPT PD Parung memegang 2 (dua) Kecamatan dengan 

19 (sembilan belas) Desa.

 

Adapun Target dan Realisasi PBB P2 di UPT PD Parung dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1 

Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2   UPT PD Parung  

Tahun Anggaran 2016 dan 2017 

No Tahun Kecamatan  Target Realisasi % 

1. 2017 Parung dan Ciseeng 75.937.989.847 48.799.268.401 64,26 

2. 2016 Parung dan Ciseeng 
69.940.969.926 

 
37.220.494.448 53,22 

Persentase Kenaikan 2017 dari tahun 

2016  
8,57% 31,10% 

 

Sumber: UPT PD Parung Bappenda Kabupaten Bogor (2018) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi 

penerimaan PBB P2 masih di bawah target dimana pada 

tahun 2016 hanya sebesar 64,26% dan pada tahun 2017 

hanya 53,22% dari target.  Apabila dibandingkan dengan 

tahun 2016, realisasi penerimaan pada tahun 2017 

menunjukkan peningkatan cukup signifikan yaitu 31,10%. 

Dengan adanya desentralisasi penerimaan atau otonomi 

daerah, daerah memiliki kewenangan yang cukup besar 

dalam menyelenggarakan  urusan rumah tangga nya sendiri 

termasuk optimalisasi penerimaan PBB P2.  

Dengan sudah dikelolanya PBB P2 oleh pemerintah 

daerah, membuat penulis tertarik mengangkat Judul: 

“OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB 

P2) PADA UPT PD PARUNG BAPPENDA 

KABUPATEN BOGOR” 

 

         1.5  Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis 

untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan 

tugas akhir ini adalah:  

1.) Studi Lapangan 

 Penulis melakukan metode pengumpulan data 

dengan melakukan praktek magang dan tinjauan 

langsung di UPT PD Parung Kabupaten Bogor. Data 

dan informasi yang penulis dapatkan dengan cara 

magang.  

a.) Wawancara

  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

narasumber yang bersangkutan. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan para 

pegawai yang ada dikantor dan staf-staf yang 

membantu. 

b.) Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dengan cara 

magang di lokasi yang akan diteliti sehingga 

diperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 

berkaitan dengan sistem penerimaan PBB P2. 

2.) Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan berbagai 

bentuk bahan-bahan tertulis seperti buku-buku maupun 

referensi lain yang bersifat tertulis yang berkaitan 

dengan pengoptimalisasian penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

 

HASIL DAN EVALUASI 

 

4.1  Optimalisasi Penerimaan PBB P2 di UPT PD Parung 

Kabupaten Bogor 

Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P2 dengan 

baik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam 

penerapannya, yaitu sebagai berikut:  

1. Pendaftaran dan pendataan merupakan upaya 

pengumpulan data, penyusunan data, dan informasi 

mengenai wajib pajak, subjek pajak, daerah Kecamatan 

Parung dan Ciseeng. 

2. Penetapan merupakan kegiatan untuk menetapkan 

penerimaan pajak yang harus dilunasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sejak dikeluarkan nya SKPD. 

Berdasarkan peraturan daerah, PBB P2 dipungut dan 

ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. Wajib 

pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
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berdasarkan penetapan bupati atu pejabat yang ditunjuk 

akan membayar berdasarkan SPPT. 

3. Pembayaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 

Pembayaran pajak dilakukan dengan Surat Setoran Pajak 

(SSP) dan untuk pelapor menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SP). Dalam optimalisasi pemungutan 

PBB P2 tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tentang 

Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yaitu :  

1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah 

atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu 

yang ditentukan. 

2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain 

yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus 

disetorkan ke kas daerah. 

3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus 

atau lunas dengan mempergunakan SSPD. 

4) Jatuh tempo pembayaran PBB P2 paling lama 6 

(enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib 

pajak. 

5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib 

pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun 

waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) pasal ini, harus dilakukan secara teratur 

dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 

belum kurang bayar. 

7) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib 

pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai 

batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan 

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah 

yang belum atau kurang bayar. 

8) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 

pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) 

pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati. 

4.2   Strategi peningkatan penerimaan PBB P2 

4.2.1 Strategi Penerimaan PBB P2 di UPT PD 

Parung 

Bappenda (Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah) Kabupaten Bogor merupakan lembaga yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyelanggaraan 

pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah, 

termasuk dalam menentukan strategi untuk 

meningkatkan penerimaan daerah khususnya 

penerimaan PBB P2. Penentuan strategi melalui 

tahapan perumusan strategi yang dirumuskan sesuai 

dengan kondisi dan ketentuan yang telah ditetapkan 

organisasi. 

Strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di 

Kabupaten Bogor sebagai salah satu sumber 

penerimaan yang cukup potensial, dimana UPT PD 

Parung telah melakukan beberapa strategi peningkatan 

penerimaan PBB P2. Dengan demikian, kontribusi 

PBB-P2 terhadap pendapatan daerah diharapkan terus 

meningkat. Sampai saat ini strategi dan upaya yang 

telah dilakukan oleh UPT PD Parung Kabupaten Bogor 

untuk meningkatkan Penerimaan PBB-P2 meliputi: 

1. Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat  

Untuk melaksanakan program penerimaan 

pendapatan di Kabupaten Bogor temasuk PBB P2, 

UPT PD Parung telah berinisiatif dengan 

pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh 

masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang-orang 

yang menjadi panutan masyarakat yang dapat 

dengan mudah menggerakan masyarakat 

khususnya dalam hal membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Setiap kegiatan yang menyangkut masyarakat 

dilaksanakan oleh pihak UPT PD Parung selalu 

mengikut sertakan para tokoh masyarakat seperti 

pada setiap rapat, sosialisasi atau pertemuan 

lainnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak UPT PD Parung biasanya membahas 

mengenai kesadaran dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di setiap desa yang ada di 

Kecamatan Parung dan  Kecamatan Ciseeng. Pihak 

UPT Parung PD berusaha untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Membentuk Petugas Lapangan Desa (Pendamping 

Desa) 

Kabupaten Bogor berinisiatif  membentuk 

petugas khusus penyerahan dan penagihan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu 

dengan membentuk Petugas Lapangan Desa atau 

sering disebut pendamping desa. Petugas ini 

berfungsi menyerahkan atau menyebarkan dan 

menagih SPPT Pajak Bumi dan Bangunan kepada 

wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu 

merasa terbebani dengan mendatangi kantor pajak 

untuk mengambil dan membayar SPPT Pajak Bumi 

dan Bangunan. Dengan adanya petugas khusus 

diharapkan mampu meningkatkan tercapainya 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bogor. 

UPT PD Parung terdiri dari Kecamatan 

Parung dan Kecamatan Ciseeng dengan total 19 

Desa, dimana setiap desa memiliki dua petugas 

lapangan desa. Bupati Bogor mengharapkan para 

petugas melakukan kewajiban sebaik mungkin 

sehingga mampu meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam hal membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Petugas Lapangan Desa tidak hanya 

bertugas untuk menyebarkan SPPT Pajak Bumi dan 

Bangunan, tetapi harus dapat pula menjelaskan 

lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. 

Untuk itu UPT selalu memberi penyuluhan dan 

bantuan sehingga para petugas lapangan desa dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik.  

3. Menyediakan Loket Pembayaran di Kantor UPT 

PD Parung 
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Tersedianya loket pembayaran di UPT PD 

Parung bertujuan untuk memudahkan wajib pajak 

untuk membayar, disamping itu pembayaran dapat 

dilakukan melalui bank yang telah bekerjasama 

dengan Bappenda.   

Lokasi UPT PD Parung sendiri berlokasi 

dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Dengan 

adanya loket tersebut diharapkan masyarakat lebih 

memiliki kesadaran untuk membayar pajak karena 

telah dimudahkan dengan berbagai akses.. 

4. Mengoperasikan Mobil Keliling (Mobling) 

Bappenda Kabupaten Bogor telah berupaya 

dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan 

dari Pajak Bumi dan Bangunan. Bappenda 

Kabupaten Bogor telah mengoperasikan Mobil 

Keliling (Mobling)  di setiap UPT PD  yang sudah 

tersebar. Pengadaan mobling ini dimaksudkan 

untuk membantu masyarakat dalam prasarana 

pembayaran pajak yang sementara dikhususkan 

dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

Mobling ini bertujuan untuk mendekatkan dan 

meningkatkan pelayanan dengan  memberikan 

kemudahan serta meningkatkan pendapatan daerah.  

5. Menerapkan Sistem Sapu Bersih Pungutan Liar 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut 

sebagai Satgas Saber Pungli. UPT PD Parung telah 

menerapkan aturan tersebut dimana wajib pajak 

tidak boleh memberikan imbalan baik berupa uang 

maupun barang kepada seluruh pegawai Bappenda 

Kabupaten Bogor. Bila ada pegawai Bappenda 

Kabupaten Bogor yang meminta, memungut 

dan/atau mengarahkan untuk memberi uang/barang 

kepada wajib pajak, maka wajib pajak dapat 

melaporkan permasalahan tersebut kepada 

Bappenda Kabupaten Bogor melalui email 

saberpungli.bappenda@gmail.com atau SMS 

0812-8816-0011. Setiap pengaduan yang masuk 

akan segera diproses penyidikan terhadap pegawai 

yang telah melakukan pemungutan liar terhadap 

wajib pajak.  

6. Penghimbauan Kepada Wajib Pajak 

Banyaknya wajib pajak yang tidak 

membayar pajak terutang ya menjadi kendala yang 

sangat berdampak buruk bagi pencapaian target 

realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Hutang pajak 

yang tidak dibayar oleh wajib pajak menjadikan 

salah satu permasalahan yang terkadang sulit untuk 

dipecahkan. Oleh karena itu pihak UPT PD Parung 

melakukan penghimbauan terhadap wajib pajak 

tersebut dengan mendatangi tempat tinggal wajib 

pajak atau bertemu secara langsung di kantor UPT 

PD Parung untuk membicarakan bahwa wajib 

pajak tersebut harus melaksanakan kewajiban 

sebagai wajib pajak. Himbauan ini dilaksanakan 

oleh petugas pajak kepada wajib pajak yang 

diprioritaskan memiliki hutang yang tergolong 

besar. 

7. Evaluasi Per Triwulan 

UPT PD Parung selalu melakukan evaluasi 

setiap triwulan untuk memastikan target 

penerimaan PBB P2 yang telah ditetapkan dapat 

dicapai. 

Dari semua strategi yang dijalankan, 

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB 

di UPT Parung yang pada tahun 2017 tidak 

mencapai target yang sudah ditetapkan. Dengan 

adanya evaluasi pertriwulan, diharapkan semua 

kekurangan yang ada bisa diperbaiki lebih baik. 

 

4.2. Perbandingan Strategi Penerimaan PBB P2 

Berdasarkan hasil penelitian, perbandingan 

strategi optimalisasi Penerimaan PBB P2 antara UPT 

PD Parung dengan UPT PD Limpasu sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Perbandingan Strategi Peningkatan Penerimaan PBB P2 di UPT PD Parung dan UPT Limpasu Kabupaten Bogor. 

(Sumber : Edi Ruhmawan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian strategi penerimaan PBB  

P2 di UPT PD Parung 

Hasil penelitian strategi penerimaan 

PBB P2 di UPT PD Limpasu 

- Sosialisasi dengan tokoh masyarakat - Sosialisasi dengan tokoh masyarakat 

- Membentuk petugas lapangan desa (PLD)  - Pemutakhiran Nilai Zona Tanah (ZNT) 

dan basis data PBB P-2 

- Menyediakan loket pembayaran dikantor - Menyediakan loket pembayaran 

dikantor 

- Mengoprasikan mobil keliling (mobling)  - Mengoprasikan mobil keliling 

(mobling) 

- Menerapkan sistem sapu bersih pungutan liar - Menerapkan sistem sapu bersih 

pungutan liar 

- Penghimbauan kepada wajib pajak  - Penghimbauan kepada wajib pajak 

- Evaluasi per triwulan  - Evaluasi per triwulan 

mailto:saberpungli.bappenda@gmail.com
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Berdasarkan penelitian diatas, strategi diantara 

kedua UPT relatif sama namun ada terdapat 

perbedaan pada Petugas Lapangan Desa (PLD) dan 

Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan basis data 

PBB P-2. 

 

4.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pencapaian 

Target Penerimaan PBB P2  

Terdapat beberapa hal yang membuat wajib 

pajak  yang telat atau tidak membayar sehingga 

menghambat pencapaian target PBB P2 yaitu:  

a. Ada kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang 

bersangkutan atau tidak diterima wajib pajak, bisa 

dikarenakan alamat wajib pajak tidak jelas (tidak 

tepat), atau tidak diketahui siapa wajib pajak nya.  

b. Kurangnya petugas pemungut pajak, hanya dua 

orang setiap Desa/Kelurahan. 

c. Adanya petugas pemungut yang tidak bertanggung 

jawab sehingga mengakibatkan tidak sampainya 

SPPT atau bahkan tidak disetorkannya uang pajak.  

d. Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 yang 

masih rendah sehingga mereka enggan 

melaksanakan kewajibannya.  

e. Wajib pajak kurang mengerti manfaat dari 

membayar PBB P2. 

f. Kurangnya rasa tanggung jawab dan peduli 

masyarakat kepada pembayaran PBB P2. 

Adapun Realisasi Penerimaan PBB P2 di 

wilayah Kecamatan Parung dan Ciseeng bisa 

dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4 

Realisasi Penerimaan PBB P2 Buku 1 s.d 5 UPT PD Parung  

Tahun Anggaran 2016 dan 2017 

No Tahun Kecamatan  Target Realisasi % 

1. 2017 Parung dan Ciseeng 75.937.989.847 48.799.268.401 64,26 

2. 2016 Parung dan Ciseeng  69.940.969.926 

 

37.220.494.448 53,22 

Persentase Kenaikan 2017 dari tahun 2016  8,57% 31,10%  

Sumber: UPT PD Parung Bappenda Kabupaten Bogor (2018) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi 

penerimaan PBB P2 masih di bawah target dimana 

pada tahun 2016 hanya sebesar 64,26% dan pada tahun 

2017 hanya 53,22% dari target.  Apabila dibandingkan 

dengan tahun 2016, realisasi penerimaan pada tahun 

2017 menunjukkan peningkatan cukup signifikan yaitu 

31,10%. Dengan adanya desentralisasi penerimaan 

atau otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan 

yang cukup besar dalam menyelenggarakan  urusan 

rumah tangga nya sendiri termasuk optimalisasi 

penerimaan PBB P2. 

 

4.4. Evaluasi  

Upaya yang telah dilakukan UPT PD Parung 

dalam rangka pencapaian target penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan belum maksimal. Tetapi diadakan 

upaya yang lebih untuk meningkatkan penerimaan 

pajak tersebut terlebih dengan jumlah wajib pajak yang 

tergolong besar di UPT PD Parung ini. Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai secara 

optimal bila didukung dengan adanya kesadaran dari 

wajib pajak itu sendiri, kesadaran wajib pajak sangat 

mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk 

tercapainya kondisi yang diinginkan sangat tergantung 

pula dari peran serta perilaku aparat dalam 

memberikan pelayanan atau penyuluhan kepada wajib 

pajak.  

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut, yaitu : 

a. Melakukan sosialisasi untuk menanamkan 

pemahaman Pajak Bumi dan Bangunan dalam arti 

luas yaitu kepentingan hidup banyak orang. Agar 

lebih peduli akan pembayaran PBB P2 serta 

mengetahui sanksi apa yang akan berlaku jika 

masyarakat/wajib pajak tidak membayar PBB P2. 

b. Melakukan evaluasi yang mendalam dan terbatas 

terhadap masyarakat/wajib pajak yang melakukan 

tunggakan, untuk mengetahui kendala apa yang 

menjadi wajib pajak tersebut menunggak. 

Selanjutnya menerbitkan surat peringatan dan/atau 

memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak. 

c. Membuat pusat informasi kepada masyarakat 

untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

Dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh 

pihak UPT PD Parung dibutuhkan kerjasama 

antara pihak UPT PD dengan pihak masyarakat 

agar lebih peduli dengan PBB P2, untuk 

mendapatkan pencapaian Pajak Bumi dan 

Bangunan yang lebih optimal di wilayah Parung 

dan Ciseeng. Kerjasama dapat dilakukan dengan 

perangkat Desa yaitu Pengurus RW dan RT yang 

berhadapan langsung dengan wajib pajak dan juga 

mempunyai data terkini dari wajib pajak. 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpul  

Berdasarkan uraian permasalahan yang diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya maka penulisan disini dapat 

memberikan beberapa kesimpulan atas penerapan PBB 

P2 di UPT PD Parung sebagai berikut:  

1. Optimalisasi penerimaan PBB P2 di UPT PD 

Parung Kabupaten Bogor, masuk dalam kategori 

cukup baik, hal ini didukung oleh hasil wawancara, 

observasi dan tanggapan masyarakat (wajib pajak) 
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melalui wawancara. Dalam mencapai target PBB 

P2 yang ditentukan oleh Bappenda,  UPT PD 

Parung masih menemukan adanya 

masyarakat/wajib pajak yang belum terdaftar serta 

subjek dan objek PBB P2 yang seharusnya terdata 

tapi pada nyatanya belum terdata pada pihak UPT 

PD Parung, serta prosedur pembayaran yang 

diterapkan oleh pihak UPT PD Parung masih 

membuat wajib pajak kebingungan dan 

mengakibatkan pembayaran tidak dilakukan tepat 

waktu. 

2. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi 

pemungutan PBB P2 

a. Faktor internal: 

1. Kurangnya ketegasan pelaksanaan 

peraturan mengenai pemungutan PBB P2 

atau sanksi yang diberikan kepada wajib 

pajak yang tidak melakukan pembayaran 

setelah jatuh tempo pembayaran 

sebagaiman telah diatur di dalam 

peraturan daerah. Artinya bahwa 

penegakan hukuman terhadap wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran belum 

maksimal dilakukan, sehingga wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran tidak diberi 

hukuman atau sanksi yang telah diatur 

dalam peraturan daerah tersebut. 

2. Masih kurangnya sosialisasi arti penting 

pajak yang dilakukan oleh UPT PD 

Parung Kabupaten Bogor kepada wajib 

pajak.  

3. Jumlah pegawai yang relative sedikit atau 

kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang mengelola pemungutan PBB P2 di 

UPT PD Parung di Kabupaten Bogor. 

Kurangnya kuantitas paegawai yang turun 

ke lapangan membuat penerimaan 

realisasi Pajak tidak sebanding dengan 

target yang ditetapkan atau belum efektif 

atau optimal. 

b. Faktor eksternal Faktor yang berasal dari wajib 

pajak PBB P2 di UPT PD Parung: 

1. Minimnya pengetahuan wajib pajak akan 

arti penting pajak, sehingga wajib pajak 

enggan untuk memebayar pajak sebelum 

jatuh tempo pembayaran. 

2. Wajib pajak tidak antusias dalam hal 

pembayaran pajak  

3. Wajib pajak belum mengetahui aturan 

tentang pajak yang ada di UPT PD Parung 

Kabupaten Bogor. Mereka tidak 

berpedoman pada aturan yang mengatur 

tentang pajak. Hal ini membuat mereka 

cenderung apatis dan menunggak setelah 

lewat jatuh tempo pembayaran. 

4.2 Saran   

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan 

diatas maka penulis dapat menyampaikan saran-saran 

yang mungkin berguna bagi pihak instansi pemerintah 

serta pihak yang terkait : 

a. Untuk mencapai target PBB P2 di UPT PD Parung 

Harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan ke 

rumah-rumah masyarakat atau wajib pajak untuk 

mendaftarkan objek pajak ke UPT PD Parung.  

Kegiatan sosialisasi dapat melibatkan universitas 

terdekat.  

b. Pihak UPT PD secara berkala harus mendata 

langsung kelapangan untuk pengukuran objek 

pajak, agar tidak terjadinya kesalahan atau 

manipulasi data objek pajak.  

c. Pihak UPT PD Parung harus tegas tentang sanksi 

Pajak Bumi dan Bangunan, agar masyarakat atau 

wajib pajak lebih peduli dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

d. Menambah jumlah pemungut PBB P2 disetiap desa 

yang saat ini hanya 2 orang. 

e. Bekerjasama dengan perangkat desa yaitu 

pengurus RW dan RT yang memiliki akses 

langsung kepada wajib pajak
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