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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM PEMUNGUTAN 
PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA  

MALANG 
 

Oleh : 
Ria Herlina 

 
Dosen : 

Lutfi Harris,SE.,M.Ak., Ak. 
 

Abstraksi 
 
 
 Pajak hiburan adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. 
Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki 
potensi besar dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, dimana tarif 
pajaknya paling tinggi dibanding tarif pajak daerah yang lain yaitu 5% sampai dengan 
maksimal 35%. Di wilayah Malang, pajak hiburan dikelola oleh Dinas Pendapatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan alternatif pemecahan masalah 
dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal atas pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 
dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisa kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pemungutan 
pajak hiburan telah mencerminkan pengendalian internal yang cukup baik. Namun ada 
beberapa kelemahan yang tampak pada pelaksanaannya, yaitu: permasalahan dalam 
kebijakan dan praktik sumber daya manusia, mekanisme pengawasan yang lemah untuk 
dapat mencegah wajib pajak yang tidak terdata, terdapat prosedur yang belum tersedia, 
kurangnya ketaatan wajib pajak serta beberapa formulir yang belum bernomor urut 
tercetak. 
 Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut adalah : 
kebijakan atas sumber daya manusia dilaksanakan dengan tegas, Bagian Pendataan 
mengerahkan seluruh karyawan secara efektif untuk melakukan pendataan pajak daerah 
per ruas jalan, melengkapi prosedur yang belum tersedia diantaranya adalah prosedur 
pengembalian lebih bayar, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta dalam 
perancangan formulir perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip perancangan formulir. 
 Dengan dilakukannya perbaikan tersebut akan dapat mencegah terjadinya 
kerugian bagi Dipenda dan juga Pemerintah Daerah. 
 
 
 
Kata kunci: Pengendalian internal, pajak hiburan, pemungutan pajak, pendapatan asli   

daerah. 
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Abstraction 
 

 

 Leisure tax is a regional tax which is subjected to leisure holding. Leisure tax is 

one of  regional revenue sources which has big potention in giving contribution to 

regional revenue in which the tax  is highest if  it is compare to the other region tax , that 

is 5% until 35% maximally. In Malang region, this tax coordinated by Dinas 

Pendapatan. The aims of this research is to know and giving problem solving solution in 

handling some weaknesses in internal control of leisure  tax collection. 

 This research is descriptive research using case study. The data collection method 

that have been used are literature review and field research with interview and 

documentation technique. Qualitative analysis is used in this research. 

 Generally, the result showed that the implementation tax collection have reflected 

adequate internal control. But there are some weaknesses, they are: problems in policy 

and human resources practice; the weak control mechanism to prevent unlisted tax 

payers; unprovided  procedure; lack of obedient tax payers; and some forms which are 

not  prenumbered yet. 

To overcome these weakness are the  human resources policy must be implemented 

strictly; data collection department direct all of the employee to collect the region tax 

data every part of the road effectively;  completed unavailable procedure for example 

overcharge return procedure; doing  socialitazion to tax payers and also making form 

design needs to pay attention to the form design principles. 

 By doing those improvement it can prevent losses or disadvantages for Dipenda 

and also region government. 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

Key words: internal control, leisure, tax collection, original income sources. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang 

       Dalam pelaksanaan otonomi daerah,  pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten 

dan Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten / Kota dituntut untuk 

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan  diikuti peningkatan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

dapat dilakukan dengan mengintensifikasi pengelolaan sumber – sumber Pendapatan 

Asli Daerah.  

       Sejak tahun 1983/1984 ketika penerimaan Negara melalui sektor migas menurun 

secara drastis, pemerintah orde baru pada saat itu terpaksa mengurangi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menganjurkan kepada pemerintah 

daerah untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. 

Dengan demikian subsidi pemerintah pusat tidak lagi merupakan sumber dana yang 

dominan, melainkan hanya menjadi sumber dana pelengkap saja. Sejak saat itu ide 

untuk mengembangkan otonomi daerah terus menggema. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Sistem  

       Menurut Hall (2007) sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu 

untuk mencapai tujuan yang sama. 

       Sedangkan menurut Wilkinson (2000) sistem adalah kesatuan kelompok-

kelompok yang saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk memperoleh tujuan 

yang diharapkan. 

       Dalam Mulyadi (2001) sistem didefinisikan sebagai suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

       Sedangkan menurut Cole dalam Baridwan (1998) sistem adalah suatu kerangka 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan 

       Sesuai dengan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

suatu sistem itu memuat beberapa hal sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri atas beberapa sub sistem atau bagian-bagian yang lebih 

kecil daripada sistem. 
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2. Subsistem-subsistem tersebut merupakan bagian yang terpadu dari sistem 

yang bersangkutan. 

3. Adanya kerjasama antar subsistem tersebut untuk mencapai tujuan sistem 

secara keseluruhan. 

       Suatu sistem terdiri dari beberapa prosedur, sedangkan prosedur merupakan 

suatu kegiatan klerikal yaitu suatu kegiatan untuk mencatat informasi dalam formulir, 

buku jurnal dan buku besar. Yang dimaksud klerikal adalah suatu kegiatan menulis, 

mengandalkan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih/mensortir, 

memindah, membandingkan yang terdiri dari beberapa orang dalam pelaksanaanya, 

guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi perusahaan yang berulang-

ulang. 

2.2 Informasi 

       Menurut Wilkinson (2000) informasi yang dihasilkan merupakan produk dari 

sistem informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah agar lebih bernilai bagi 

pengguna informasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

       Menurut Marshall (2004) informasi adalah data yang telah diatur dan diproses 

untuk memberikan arti.  

       Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, informasi  merupakan data yang telah diolah 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
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       Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk 

lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi 

penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

Sedangkan data mengarah pada fakta-fakta yang dikumpulkan, disimpan dan diproses 

dengan sistem informasi. 

       Menurut Marshall (2004) terdapat beberapa karakteristik informasi yang berguna 

yaitu : 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 

kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, 

mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara 

akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya. 
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4. Tepat waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat 

keputusan. 

5. Dapat dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan 

jelas. 

6. Dapat diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, 

bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi 

yang sama. 

       Menurut marshall (2004) informasi yang dihasilkan oleh SIA yang didesain 

dengan baik dapat memperbaiki pengambilan keputusan dalam beberapa cara yaitu : 

1. SIA dapat mengidentifikasikan berbagai situasi yang membutuhkan tindakan 

manajemen.  

2. Dengan mengurangi ketidakpastian, informasi akuntansi memberikan dasar 

untuk memilih diantara berbagai alternatif tindakan. 

3. Informasi tentang hasil-hasil keputusan terdahulu memberikan umpan balik 

(feedback) berharga yang dapat dipakai untuk memperbaiki keputusan dimasa 

mendatang. 
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2.3 Akuntansi 

       Akuntansi merupakan sebuah alat untuk menghasilkan informasi keuangan dari 

suatu organisasi usaha sehingga bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan bisnis. 

       Sedangkan pengertian akuntansi menurut Horngren (1992) adalah suatu sistem 

yang mengikuti aktivitas-aktivitas bisnis memproses informasi ke dalam bentuk 

laporan-laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. 

       Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

akuntansi adalah proses pencatatan kegiatan bisnis suatu perusahaan untuk 

didokumentasikan menjadi bentuk laporan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengambil keputusan. Adapun tujuan utama akuntansi adalah 

menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

2.4 Sistem Informasi 

       Menurut Krismiaji (2002), Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi 

untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan cara-cara 

yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelolah, mengendalikan dan melaporkan 

informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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        Sistem Informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan 

yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan 

informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. 

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu kesatuan 

kerangka kerja yang mengubah data yang merupakan masukan (input) menjadi 

informasi (output) agar bisa lebih bernilai bagi pengguna informasi untuk mencapai 

sasaran yang diinginkan.  

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

       Sedangkan sistem informasi akuntansi menurut Bodnard dan Hopwood (2000)  

adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. 

       Menurut Moscove dalam Baridwan (1998) sistem informasi akuntansi adalah 

suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, 

menganalisa dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk 

pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan 

kreditur ) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen ). 

       Dijelaskan pula oleh Wilkinson (2000) bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan kesatuan struktur yang terdapat dalam suatu entitas seperti organisasi 

bisnis yang memiliki sumber daya fisik dan komponen-komponen lainnya untuk 

mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi yang bertujuan untuk memberi 

kepuasan akan kebutuhan informasi dari berbagai pengguna. 
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       Jadi sistem informasi akuntansi merupakan sarana pengawasan pihak internal 

yaitu manajemen yang dilaksanakan melalui prosedur, formulir, catatan, dan alat-alat 

lain yang digunakan untuk mengolah data suatu entitas ekonomi sehingga dapat 

dihasilkan laporan-laporan yang dapat berguna bagi pengguna laporan tersebut.  

2.6 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

       Menurut Marshall (2004) sistem informasi akuntansi memiliki 5 komponen 

yaitu: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-

aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung 

(peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

       Sedangkan  menurut Wilkinson (2000), karakteristik sistem informasi akuntansi 

meliputi : 

1. Sasaran  

Setiap sistem berupaya mencapai satu atau lebih sasaran, artinya sasaran 

merupakan kekuatan pemotivasi yang mengarahkan suatu sistem. Sasaran 
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Sistem Informasi Akuntansi adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan 

oleh manajemen maupun pihak luar. 

2. Masukan –proses-keluaran 

Setiap sistem pada dasarnya memiliki tiga tahap yaitu tahap masukan dimana 

semua arus atau sumber daya masukan ke dalam sistem yang kemudian 

diproses untuk menghasilkan keluaran sistem informasi yang berkaitan 

dengan tahap-tahap ini masing-masing berfungsi sebagai pengumpulan data, 

pemrosesan data dan menyediakan informasi. Didalam akuntansi, aktivitas 

operasi di gambarkan seperti di bawah. 

Gambar 2.1 
Aktivitas operasi akuntansi 

 
 

 

 

        

Input            Proses    Output 

Sumber : Accounting Information System, fourth edition (Wilkinson:5) 

 

3. Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana sistem tersebut berada dan pelaksanaan 

suatu sistem. Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari sistem 

informasi perusahaan sehingga selain Sistem Informasi Akuntansi berinteraksi 
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dengan sistem-sistem lai di luar perusahaan. Jika kita ingin merancang sistem 

informasi yang tanggap terhadap lingkungan perusahaan kita perlu 

mengidentifikasi pengaruh yang layak diperhatikan, yaitu pengaruh yang 

muncul dari sumberdaya yang dibutuhkan, pengaruh yang dibutuhkan oleh 

industri dimana perusahaan berada, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh 

kewajiban-kewajiban hukum perusahaan. 

4. Subsistem 

Setiap sistem betapapun kecilnya mengandung subsistem-subsistem. Tiap-tiap 

subsistem tersebut mengandung semua karakteristik dari suatu sistem yang 

lengkap. Sistem pemrosesan transaksi dari sistem pemrosesan informasi 

merupakan subsistem. Sistem Informasi Akuntansi sendiri merupakan 

subsistem dari perusahaan begitu juga dengan perusahaan merupakan sistem 

dari sistem yang lebih besar (supersistem) yaitu lingkungannya. 

5. Saling ketergantungan 

Setiap sistem mempunyai saling ketergantungan. Selain melalui subsistem-

subsistem yang erat berkaitan, suatu sistem pada dasarnya merupakan bagian 

integral dari sistem lain yang lebih besar. Hubungan antara subsistem dengan 

subsistem dan dengan supersistem dinamakan hirarki sistem. Gambar di 

bawah ini menjelaskan tentang hubungan subsistem-subsistem yang terdapat 

dalam perusahaan serta lingkungan diluar perusahaan yang merupakan 

supersistem. 



 

 

21 

 

   Gambar 2.1 

    Hirarki Sistem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Accounting Information System, fourth edition (Wilkinson:35) 

 

6. Kendala 

Setiap sistem memiliki kendala baik yang berasal dari dalam maupun dari luar 

yang menentukan konfigurasi atau kemampuan sistem. Kendala SIA dapat 

berasal dari dalam perusahaan yaitu dari organisasi maupun sistem 

operasionalnya, contohnya dalam pemerintahan sebuah sistem tidak akan 
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berjalan baik apabila karyawan tidak kompeten dan tidak memiliki 

kemampuan yang mendukung berjalannya sistem tersebut. Pada dasarnya 

sistem dan berbagai fungsi dalam perusahaan di pegang oleh orang-orang 

yang menduduki fungsi tersebut. Sedangkan dari luar perusahaan berasal dari 

pemasok, pelanggan, pesaing dan lainnya yang berkaitan dengan SIA. 

Kendala dari luar misalnya adanya penyadapan transmisi data oleh hacker 

pada perusahaan yang menerapkan EDI (electronic data interchange)  dimana 

perusahaan menyediakan komunikasi instan dan tidak menggunakan dokumen 

kertas. Selain itu perusahaan juga bisa mentransfer dokumen elektronik 

melalui jaringan kerja internal atau internalet ke komputer pelanggan atau 

pemasok. Di perusahaan seperti ini hacker dapat menyadap transmisi data dan 

mengkopi transmisi, mengacaukannya, atau menghalanginya untuk sampai ke 

tempat tujuan. 

7. Pengendalian 

Pengendalian adalah proses yang dilakukan sistem untuk mengoreksi setiap 

penyimpangan dari rangkaian langkah-langkah menuju sasaran yang 

diinginkan. Pengendalian yang efektif tergantung pada umpan balik. Umpan 

ini diukur berdasarkan standar yang ditetapkan sebelumnya untuk menentukan 

penyimpangan yang kemudian dikoreksi dengan mengubah masukan atau 

proses. SIA yang baik dapat meningkatkan pengendalian internal. 

Pengendalian internal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan dan catatan 
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organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntans, mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan tersebut dapat dicapai 

dengan melakukan pengujian kepatuhan (complience test) yaitu pengujian 

terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. 

8. Pengguna 

Setiap sistem menghasilkan keluaran yang berguna bagi pemakainya. SIA 

menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai ekstern maupun  

pemakai internal. Pemakai ekstern yang mencakup pemegang saham, 

investor, kreditor, pemerintah, pelanggan dan pemasok, pesaing, serikat kerja, 

dan masyarakat secara keseluruhan.  

Pemakai ekstern menerima dan tergantung pada beragam keluaran dari SIA 

organisasi yang bersangkutan. Misalnya transaksi hutang dagang dengan 

pemasok, membutuhkan keluaran seperti pesanan pembelian dan cek dari SIA 

organisasi yang bersangkutan. Pelanggan menerima tagihan dan kemudian 

melakukan pembayaran, yang diproses dalam SIA. Selain itu melalui SIA 

pemegang saham dapat menerima cek deviden dan juga bisa mengetahui 

informasi rutin mengenai transaksi saham. Laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan juga berguna bagi investor untuk mengevaluasi kinerja masa 

lalu, memprediksi kinerja masa yang akan datang, dan memperoleh masukan 

lain mengenai organisasi yang bersangkutan. 
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Pemakai internal terutama para manajer, kebutuhannya bervariasi tergantung 

pada tingkatannya dalam organisasi atau terhadap fungsi yang mereka 

jalankan. SIA memproses data sehingga dapat berguna bagi pengambilan 

keputusan  organisasi. 

2.7  Peranan SIA Bagi Instansi Pemerintah 

       Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik/ 

pemerintah, sistem informasi akuntansi tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kedua 

sektor. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih 

efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif 

atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi 

dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelolah 

urusan-urusan publik. Untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang handal 

dan relevan dibutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi yang baik. 

       Sistem informasi akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan 

membantu menyediakan informasi keuangan dengan menjamin prinsip efektif, 

efisien, transparansi dan akuntabel, sehingga akan membantu dalam pengambilan 

keputusan instansi pemerintah. Selain itu informasi yang di hasilkan dari sebuah 

sistem informasi akuntansi juga berperan penting dalam pengukuran kinerja instansi. 

Sebuah orgasnisasi sektor publik perlu memiliki sistem informasi yang tidak hanya 

berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem informasi 

akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.  
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2.8   Pengendalian Internal 

2.8.1 Pengertian Pengendalian Internal 

       Dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang terkait yaitu pihak internal dan 

pihak ekstern. Pihak internal merupakan pengelolah perusahaan yaitu manajer atau 

pihak yang terkait dalam operasi perusahaan sedangkan pihak ekstern adalah para 

pemilik modal yang menanamkan modalnya ke perusahaan. Seorang manajer 

mempunyai wewenang besar dalam mengoperasikan perusahaan. Oleh karena 

wewenang tersebut, pengelolah perusahaan juga bisa menyalahgunakan wewenang 

yang diberikan. Sehingga dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal agar 

kerugian, kekeliruan pencatatan, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan 

harta perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan sistem pengendalian internal yang 

efektif maka akan mencerminkan praktik manajemen yang baik juga, sehingga timbul 

suatu kepercayaan dari para pemilik modal terhadap kinerja perusahaan.  

       Di dalam pemerintahan, undang-undang di bidang keuangan negara membawa 

implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan 

transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi 

masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu 

instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai 

dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 

efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang 
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dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu 

instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan 

pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan 

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

       Commitee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam laporannya yang berjudul 

Internal Control – Integrated Framework (2008) mendefinisikan internal control 

sebagai berikut : 

Intern control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives in the following categories: 
• Effectiveness and efficiency of operations, 
• Reliability of financial reporting, and 
• Compliance with applicable laws and regulations 
 

Definisi pengendalian internal di atas sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 

Publik (SA 319 Paragraf 6) yang memberikan definisi pengendalian internal sebagai 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain 

dari entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

       Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa : 

”Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
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keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan”. 
 

       Sistem pengendalian internal dalam peraturan pemerintah ini dilandasi pada 

beberapa pemikiran yaitu sistem pengendalian internal melekat sepanjang kegiatan, 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak. 

       Sistem pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang memadai, hal 

ini dikarenakan masih ada risiko-risiko bawaan yang melekat pada sistem 

pengendalian internal. Selain itu kemungkinan kesalahan manusia dan juga tindakan 

korupsi juga bisa membuat sistem ini tidak sempurna yang akhirnya akan mengurangi 

tingkat keyakinan. Suatu sistem yang handal selalu memiliki celah kelemahan. Sistem 

pengendalian internal ini bisa dimanfaatkan oleh personil tertentu untuk kepentingan 

pribadinya dengan mengeksploitasi kelemahannya.  

        Sistem pengendalian internal yang efektif tidak memberikan jaminan absolut 

akan tercapainya tujuan perusahaan. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa 

sistem pengendalian internal yang handal tidak bisa mengubah manajer yang buruk 

menjadi bagus. Akan tetapi sistem pengendalian internal yang handal dan efektif 

dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang 

bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem pengendalian internal yang efektif 
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bukan merupakan jaminan akan kesuksesan bahkan kelangsungan hidup perusahaan 

sekalipun. 

       Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan konsep-konsep dasar 

yang terkandung dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut (Jusuf, 2001) : 

1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pengendalian 

internal merupakan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri dan pengendalian 

internal juga menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan 

bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal terdiri 

dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur 

satuan usaha. Di dalam pemerintahan sistem pengendalian internal juga 

merupakan serangkaian tindakan yang melekat sepanjang kegiatan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. 

2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal bukan 

hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga 

orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan 

komisaris, manajemen, serta personil lainnya. 

3. Pengendalian internal hanya diharapkan memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan penuh bagi manajemen dan dewan komisaris 

satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada 

seluruh sistem pengendalian internal dan perlunya mempertimbangkan biaya 

dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut. 
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Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan absolut karena 

kemungkinan kesalahan manusia, kolusi dan penolakan manajemen atas 

pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna. 

4. Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam 

berbagai hal yang satu sama yang lain tumpang tindih yaitu pelaporan 

keuangan, kesesuaian dan operasi. 

       Berdasarkan definisi-definisi pengendalian internal diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian internal merupakan aktivitas penting yang berpengaruh besar 

terhadap efektivitas kerja, yaitu aktivitas pengawasan kegiatan kerja, struktur 

organisasi, sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan yang terjadi. 

2.8.2 Tujuan Pengendalian Internal 

       Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

Adanya pengendalian internal yang memadai maka akan menjaga agar kekayaan 

perusahaan baik fisik maupun non fisik tidak rawan untuk dicuri, disalahgunakan 

atau dihancurkan. Di dalam pemerintahan menjaga kekayaan organisasi sama 

halnya dengan menjaga asset negara.  

b.    Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan bahwa proses 

pengolahan data akuntansi akan menghasilan informasi keuangan yang teliti dan 

andal sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Suatu instansi pemerintah di tuntut 
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untuk bisa menciptakan akuntabilitas yaitu kemampuan untuk menunjukkan 

bagaimana uang publik dibelanjakan. Dengan sistem pengendalian internal akan 

dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa data akuntansi menghasilkan 

informasi yang andal. Sehingga akan tercipta akuntabilitas yang merupakan salah 

satu indikator penilaian kinerja dan merupakan salah satu faktor kunci sukses 

organisasi pemerintah. 

c.    Mendorong efisiensi 

Dengan pengendalian internal dapat dicegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan 

penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Di dalam pemerintahan 

efisiensi berhubungan erat dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara output yang di hasilkan terhadap 

input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat 

dikatakan efisien apabila suatau produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending 

well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya 

oleh suatu unit organisasi (misalnya : staf, upah, biaya administratif) dan 

keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang 

konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisien dari proses internal). Dengan 

pengendalian internal yang baik maka akan dapat mendorong efisiensi di 

pemerintahan. 
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d.    Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan. Di 

dalam instansi pemerintah, peraturan dan juga kebijakan selalu mengacu pada 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait.  Di sinilah pentingnya sistem 

pengendalian internal bagi instansi pemerintah, yaitu untuk mendorong ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam pengendalian (Wilson & 

Campbell, 1998) yaitu : 

1. Pengendalian internal akuntansi 

Pengendalian ini meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang 

berkenaan dengan pengamanan harta atau kekayaan dan keandalan catatan 

keuangan. Pada umumnya, pengendalian internal akuntansi meliputi 

pengendalian-pengendalian seperti sistem akuntansi dan persetujuan, 

pemisahan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembukuan dan laporan-

laporan akuntansi, dan tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi atau 

perlindungan (pemeliharaan) harta, pengamanan fisik dari harta, dan 

pemeriksaan internal. 

2. Pengendalian internal administratif 

Meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang berhubungan 

dengan proses keputusan yang mengarah pada otorisasi manajemen atas 
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transaksi. Otorisasi ini merupakan suatu fungsi manajemen yang secara 

langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

organisasi dan merupakan titik awal untuk pembentukan pengendalian 

akuntansi atas transaksi. Pada umumnya, pengendalian administratif meliputi 

pengendalian-pengendalian secara tidak langsung dengan catatan-catatan 

keuangan seperti laporan pelaksanaan, program latihan pegawai, dan 

pengendalian kualitas. 

2.8.3   Unsur-unsur Pengendalian Internal 

        The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) dalam laporannya Intern Control-Integrated Framework (2008), 

menyebutkan : 

Intern Control — Integrated Framework (the COSO Framework), consisting 

of five interrelated and equally important components). Four components 

relate to the design and operation of the system of internal control: control 

environment, risk assessment, control activities, and information and 

communication. The fifth component — monitoring — is designed to “ensure 

that internal control continues to operate effectively.” 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Gambar 2.3 

Proses Monitoring COSO 

 

 

Sumber COSO Integrated Framework 

 

       Dari gambar di atas dapat di lihat terdapat hubungan timbal balik antara penilaian 

risiko, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi 

dengan monitoring (pemantauan). Monitoring merupakan sebuah proses yang 

mengevaluasi kemampuan dari sistem pengendalian internal serta mengatur dan 

mengurangi risiko yang berarti bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi. 

Dari definisi di atas dijelaskan bahwa pengendalian internal terdiri dari lima 

komponen, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Pengambilan risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi.  

5. Monitoring  
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Lingkungan pengendalian, pengambilan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi merupakan komponen yang berhubungan dengan desain dari sistem 

pengendalian internal sedangkan monitoring merupakan komponen yang memastikan 

bahwa pengendalian internal beroperasi secara efektif. 

       Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah, unsur sistem pengendalian internal pemerintah meliputi : 

1. Lingkungan pengendalian 

       Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam 

instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. 

Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus 

menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang 

menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal 

dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian menetapkan corak 

suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen 

pengendalian internal yang lain. 

Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini : 

a. Penegakan integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan 

pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan, pengurusan, dan 
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pemantauan komponen lain. Penegakan integritas dan nilai etika 

dilakukan dengan cara: 

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku 

Aturan perilaku antara lain berisi standar etika dan pedoman 

perilaku bagi pegawai instansi pemerintah sehingga akan tampak 

praktik yang dapat diterima dan praktik yang tidak dapat diterima. 

Aturan ini disusun secara partisipatif pada tingkat kementerian 

negara/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini 

instansi pemerintah dapat menyusun aturan perilaku yang lebih 

khusus sesuai kebutuhan. Penerapan aturan perilaku tersebut 

dilaksanakan baik dalam urusan kedinasan maupun 

kemasyarakatan. 

2. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap  

tingkat pimpinan instansi pemerintah 

Pimpinan instansi pemerintah membina serta mendorong 

terciptanya budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai 

integritas dan etika. Hal ini bisa dicapai melalui komunikasi lisan 

dalam rapat, diskusi, dan melalui keteladanan dalam kegiatan 

sehari-hari. Keteladanan dalam kegiatan sehari-hari dapat 

diwujudkan dalam bentuk tindakan dan juga ucapan.  
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3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan 

terhadap   kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap 

aturan perilaku 

 Dalam penegakan disiplin, pimpinan instansi harus mengambil 

tindakan dalam setiap pelanggaran kebijakan dan juga prosedur 

dan juga mengkomunikasikan sanksi pelanggaran kepada seluruh 

pegawai. 

4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi 

atau pengabaian pengendalian internal 

Dalam hal intervensi atau pengabaian pengendalian internal, 

instansi pemerintah harus mempunyai pedoman yang mengatur 

situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang diperkenankan 

melakukan intervensi dan pengabaian. Intervensi atau pengabaian 

terhadap pengendalian internal tersebut didokumentasikan secara 

lengkap termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil.  

5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong 

perilaku    tidak etis. 

Untuk menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat 

mendorong perilaku tidak etis, dituntut memiliki dasar yang kuat 

dalam penetapan sasaran yang realistis dan dapat dicapai serta 

tidak menuntut pegawainya untuk mencapai sasaran yang 
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tidak realistis. Selain itu, pimpinan instansi harus menyediakan dan 

memberikan penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya. 

Penghargaan ini diberikan dalam rangka penegakan integritas dan 

kepatuhan terhadap nilai etika. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen 

terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat 

kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut 

diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. 

Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan cara: 

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk      

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam 

Instansi Pemerintah; 

2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada 

masing-masing posisi dalam instansi pemerintah 

Standar kompetensi ini disusun berdasarkan analisis atas 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan secara 

tepat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan 

diidentifikasi dan diberitahukan kepada pegawai. 
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3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu 

pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 

pekerjaannya. 

 Dalam rangka meningkatkan kompetensi pekerjaan pegawai, 

instansi   pemerintah mengadakan  program pelatihan yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Selain itu instansi 

pemerintah juga menekankan perlunya pelatihan 

berkesinambungan untuk membantu memastikan bahwa seluruh 

pegawai sudah menerima pelatihan yang tepat. 

 4. Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan 

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan 

instansi pemerintah. 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

Kepemimpinan yang kondusif  ditunjukkan dengan: 

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan 

Dalam pengambilan keputusan, pimpinan instansi pemerintah 

harus     dengan cermat mempertimbangkan dan juga menganalisis 

risiko yang mungkin terjadi dan menentukan bagaimana risiko 

tersebut diminimalkan. 

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja  
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Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) adalah manajemen yang 

mengandalkan pengendalian organisasi pada pengukuran (angka) 

kinerja. Setiap unit, fungsi, bahkan individu dalam organisasi 

diberikan target-target kinerja terukur sebagai pedoman kemana 

organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja ukuran-ukuran atau 

target-target kinerja itu harus ditata sedemikian rupa dalam suatu 

sistematika atau metode tertentu sesuai dengan proses, masalah, 

dan tujuan (goal) organisasi itu, sehingga ketika target 

unit/individu/fungsi tercapai, maka tercapailah tujuan organisasi.      

3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP 

 Yang dimaksud dengan fungsi tertentu antara lain mencakup  

pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,   

pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan baik internal 

maupun ekstern. 

4.  Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan 

yang tidak sah 

5.  Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan  

yang   lebih rendah 

6.  Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan        

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 
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 Respon positif terhadap laporan keuangan dapat diwujudkan 

dengan peran serta pimpinan instansi pemerintah dalam isu penting 

pada laporan keuangan serta medukung penerapan prinsip-prinsip 

dan estimasi akuntansi.  

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  

Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja menyeluruh 

bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur 

organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi 

entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi 

manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur 

organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggungj awab dalam entitas 

dengan cara yang semestinya. Pembentukan struktur organisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud  sekurang-kurangnya 

dilakukan dengan: 

1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi 

pemerintah 

2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam 

Instansi    Pemerintah  

 Pimpinan instansi harus mempunyai bagan organisasi yang 

kemudian akan diinformasikan kepada seluruh pegawai. Hal ini 
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dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai memahami tanggung 

jawab masing-masing. 

3.  Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal 

dalam instansi pemerintah 

4.  Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur 

organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis 

5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk  posisi 

pimpinan. 

 Jumlah pegawai dalam instansi pemerintah harus sesuai dengan 

yang dibutuhkan, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan lembur 

secara berlebihan dan juga pimpinan instansi tidak diperbolehkan 

untuk merangkap tugas dan tanggung jawab bawahannya lebih dari 

satu orang. 

e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan 

kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia adalah : 

1. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan  

pemberhentian pegawai 

Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pembinaan sumber 

daya manusia antara lain penetapan formasi, rekrutmen, pelatihan 
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prajabatan, pelatihan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat 

dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin, penggajian, dan 

pemberhentian. 

2.  Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 

Penelusuran latar belakang calon pegawai dapat dilakukan dengan 

membuat sebuah standar penerimaan pegawai yang harus 

mensyaratkan adanya investigasi atas catatan kriminal calon 

pegawai. 

3.  Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.  

f. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif 

Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif 

sebagaimana dimaksud harus: 

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,     

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah. 

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas  

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah 

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 
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Hubungan kerja yang baik dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme 

saling uji antar instansi pemerintah terkait. Mekanisme saling uji 

merupakan mekanisme yang dilakukan dengan mencocokkan data yang 

saling terkait dengan dua atau lebih instansi pemerintah yang berbeda. 

2.  Penilaian Risiko 

Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Penilaian risiko adalah 

kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian internal harus 

memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar 

maupun dari dalam. Risiko yang berasal dari faktor ekstern misalnya 

peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, 

dan gangguan keamanan. 

Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana 

operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak 

memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang 

tidak kondusif. 

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan : 

a.   Tujuan instansi pemerintah 

Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, 

terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan tersebut wajib 
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dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan instansi 

pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi 

operasional yang konsisten dan juga strategi manajemen terintegrasi dan 

rencana penilaian risiko. 

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan    

perundang-undangan. 

      Penilaian risiko terdiri atas: 

a. Identifikasi risiko 

Pada saat identifikasi risiko, instansi pemerintah menggunakan 

metodologi yang sesuai dengan  tujuan, menggunakan mekanisme 

yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan 

faktor internal dan juga menilai faktor lain yang dapat 

meningkatkan risiko. Dalam menilai faktor lain yang dapat 

meningkatkan risiko, pimpinan instansi pemerintah harus 

mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian 

tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi antara lain 

disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran 

terhadap pengendalian dana, dan ketidaktaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

b. Analisis risiko. 
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Setelah risiko diidentifikasi, maka kemudian akan dianalisis, 

tujuannya adalah untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 

diidentifikasi. Dengan analisis ini maka akan ditetapkan tingkat 

risiko yang dapat diterima yaitu batas toleransi risiko dengan 

memperhatikan biaya dan manfaat. 

3.  Aktivitas Pengendalian 

Kegiatan pengendalian  adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas dan memastikan bahwa 

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Aktivitas 

pengendalian meliputi : 

a. Pembinaan sumber daya manusia 

Strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia mencakup 

kebijakan, program, praktik yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah 

tersebut yang juga memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan 

sumber daya manusia pada saat ini dan masa yang akan datang. 

b. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana 

dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.  Kegiatan 

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi  meliputi: 

a. Pengendalian umum 
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Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi 

pusat data, perolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, 

keamanan akses pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi. 

Di dalam pemerintahan pengendalian umum meliputi struktur, 

kebijakan dan prosedur yang berlaku terhadap seluruh operasional 

komputer instansi pemerintah. Pengendalian umum terdiri atas: 

a.   Pengamanan sistem informasi 

Dalam mengamankan sistem informasi, pemerintah 

sebaiknya melaksanakan penilaian risiko, sehingga akan 

terdeteksi risiko-risiko yang mungkin akan mengancam 

keamanan sistem informasi. 

b.   Pengendalian atas akses 

Pengendalian akses di desain untuk mencegah atau 

mendeteksi kesalahan atau ketidakberesan yang di 

sebabkan oleh (1) penggunaan yang tidak tepat atau 

manipulasi data file (2) penggunaan program komputer 

yang tidak diotorisasi dan tidak benar atau (3) penggunaan 

komputer yang tidak tepat. Beberapa kontrol individu yang 

dapat dilakukan antara lain : 

- Hanya pihak tertentu yang mempunyai dan boleh   

mengakses atau yang mempunyai kewenangan atas 
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perangkat keras tertentu, program dan dokumentasi 

pendukung program. Hal tersebut dalam rangka 

meminimalkan penggunaan yang tidak benar dan tidak 

diotorisasi. 

-   Akses pada file data atau program harus dibatasi hanya 

pada pihak-pihak yang diotorisasi dengan pasword atau 

kode identifikasi personel untuk memproses atau 

memelihara file-file tertentu. 

- Pengawasan terhadap perangkat keras komputer dapat 

dibatasi melalui alat pengamanan fisik, misalnya pintu 

terkunci dan penjaga keamanan, jadwal atau 

pengolahan yang menunjukkan siapa yang harus 

melakukan pengolahan informasi pada saat-saat 

tertentu.  

c. Pengendalian atas perangkat lunak sistem 

Perangkat lunak sistem adalah program rutin yang   

melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan pada sistem, 

memberi dukungan pada program aplikasi dan pengendalian.  

d.  Pemisahan tugas 

Pengendalian internal yang baik menghendaki bahwa tidak 

ada   seorang karyawan yang diberi terlalu banyak tanggung 
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jawab atau tugas. Seorang karyawan tidak boleh berada 

dalam posisi untuk melaksanakan dan menyembunyikan 

kecurangan dan kesalahan. Pemisahan tugas yang efektif 

mensyaratkan  bahwa fungsi-fungsi berikut ini dipisahkan : 

-  Otorisasi yaitu persetujuan terhadap transaksi yang akan  

dilaksanakan dan keputusan yang akan dibuat. 

- Pencatatan, mencakup pembuatan dokumen sumber,  

pemeliharaan jurnal dan buku besar, pembuatan 

rekonsiliasi dan pembuatan laporan kinerja. 

-  Penyimpanan, dapat dilakukan secara langsung misalnya 

dalam penanganan kas atau pemeliharaan gudang 

penyimpan persediaan barang, dapat juga secara tidak 

langsung misalnya dalam hal penerimaan cek dari 

pelanggan melalui pos. 

b. Pengendalian aplikasi. 

Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara 

individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa 

transaksi adalah sah, otorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap 

dan akurat. Di dalam pemerintahan yang dimaksud dengan 

pengendalian aplikasi meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur 

yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, 
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keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama 

pemrosesan aplikasi. Pengendalian aplikasi  terdiri atas: 

a. Pengendalian otorisasi 

Pengendalian otorisasi merupakan alat kunci manajemen 

dalam mengemban tanggung jawab untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan menjamin bahwa transaksi dilakukan 

sebagaimana mestinya.  Menurut Wilkinson (1992) otorisasi 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu otorisasi umum dan 

otorisasi khusus. Otorisasi umum menggariskan persyaratan 

standar untuk menyetujui dan melaksanakan transaksi. 

Misalnya manajemen menetapkan kriteria umum untuk 

menyetujui pelaksanaan penjualan kredit, maka departemen 

kredit akan menyetujui atau menolak permohonan tersebut 

berdasarkan kriteria otorisasi umum. Sedangkan otorisasi 

khusus bersangkutan dengan kegiatan tertentu dimana 

persyaratan dan pihak yang terlibat ditentukan secara 

khusus. Misalnya kasir yang mempunyai otorisasi umum 

untuk menandatangani cek guna membayar kewajiban yang 

absah mungkin memerlukan otorisasi khusus untuk menulis 

dan menandatangani cek dengan nilai diatas Rp 100 juta. 

b. Pengendalian kelengkapan 
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Pengendalian ini meliputi pengentrian dan pemrosesan 

seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer, 

pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi 

kelengkapan data. Rekonsiliasi merupkan perbandingan 

antara data yang diperoleh dari beberapa sumber yang 

independen. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesalahan 

atau kekeliruan dalam pemrosesan.  

c. Pengendalian akurasi 

Pengendalian akurasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

desain entri data yang bisa mendukung akurasi data, selain 

itu juga bisa dilakukan validasi data untuk mengidentifikasi 

kemungkinan data yang salah. 

d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan    file  

data. Pemrosesan dan file data yang andal juga akan mampu 

memberikan informasi yang andal pula. Pengendalian yang 

bisa diterapkan antara lain dengan memastikan bahwa hanya 

program dan file data versi terkini yang digunakan selama 

pemrosesan.  

d. Pengendalian fisik atas aset 

Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk mengamankan dan melindungi 

aset yang beresiko. Pimpinan instansi pemerintah membuat rencana 
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identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik yang kemudian 

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Contoh kebijakan dan prosedur 

pengamanan fisik atas aset antara lain: 

1.  Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa 

hak   seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, 

persediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses 

ke aset tersebut dikendalikan. 

2. Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, 

penjaga, dan/atau pengendalian fisik lainnya. 

3.  Akses ke fasilitas dibatasi dan dikendalikan diluar jam kerja  

  

e.  Pemisahan fungsi 

Pemisahan fungsi ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, 

pemborosan, atau kecurangan. Pembebanan tanggung jawab kepada orang 

yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, 

menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi 

kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan 

dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam 

menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.  

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi harus menjamin bahwa seluruh 

aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. 
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Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisah-pisahkan 

dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis untuk 

menjamin adanya checks and balances dan mengurangi kesempatan 

terjadinya kolusi. Aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, 

persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan 

dana, reviu dan audit, serta penyimpanan dan penanganan aset.     

f.  Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk 

memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid 

yang dilaksanakan. Otorisasi merupakan alat manajemen dalam 

mengemban tanggung jawab untuk melindungi aktiva perusahaan dan 

menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana mestinya. 

g.  Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu bertujuan agar tersedia   informasi 

yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Dalam 

pencatatan yang akurat dan tepat waktu dapat dilakukan dengan 

mengklasifikasikan setiap transaksi dan kejadian dengan segera dan tepat.  

Klasifikasi yang tepat dan pencatatan yang segera dilakukan agar 

informasi yang diperoleh tetap relevan, bernilai, dan bermanfaat bagi 

pimpinan instansi pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam 

pengambilan keputusan.  
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h.  Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

 Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan  

pencatatannya, pimpinan instansi wajib memberikan akses hanya kepada 

pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut 

secara berkala.  

i.   Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas, diperlukan pegawai yang 

bertanggung        jawab  terhadap penyimpanan sumber daya dan 

pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara 

berkala. 

j.  Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi   

dan   kejadian penting. 

Pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian internal serta 

transaksi dan kejadian penting dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan 

dan dievaluasi. Di dalam instansi harus ada dokumentasi tertulis yang 

mencakup sistem penegendalian dan juga kejadian penting. Selain itu 

dokumen tersebut juga harus tersedia setiap saat untuk diperiksa. 

Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting dilaksanakan secara 

lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi dan 

kejadian serta informasi terkait sejak dilakukan otorisasi, pemrosesan, dan 

penyelesaian. 
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4.  Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk  

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem 

berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan 

semestinya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk 

menyusun laporan keuangan yang handal. Komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang 

tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

umpan balik. Instansi pemerintah membutuhkan informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan baik keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan 

dengan peristiwa-peristiwa eksternal maupun internal. Informasi yang 

dihimpun harus dikomunikasikan kepada pimpinan maupun pegawai yang 

memerlukan. Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang 

efektif instansi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan 

sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui 

sistem informasi secara terus menerus. Bentuk dan sarana komunikasi bisa 

berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, internalet, 

intranet, e-mail dan arahan lisan.  
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5.  Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini 

dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya. Di dalam 

pemerintahan  pemantauan pengendalian internal diartikan sebagai proses 

penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang 

memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera 

ditindaklanjuti. 

2.9 PAJAK 

2.9.1  Pengertian Pajak 

 Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Tjahjono (1993):  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor 
swasta ke sektor publik)  berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjuk dan 
digunakan untuk membiayai  pengeluaran umum.” 
 

Sedangkan menurut Adriani dalam Waluyo dan Ilyas (2000) pajak adalah 

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
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pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

       Dari definisi-definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah : 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair yaitu mengatur. 

2.9.2 Syarat Pemungutan Pajak 

       Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk menunjukkan keberatan, 
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penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi 

:”Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu kepentingan umum (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2002) 

2.9.3    Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi : 

a.  Official Assesment System 
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

b. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus di bayar. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak (Waluyo dan Ilyas, 2000). 

2.9.4   Fungsi Pajak  

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan 

pemerintah daerah, dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat 

memberikan wewenang untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai sumber pendapatan daerah, 

pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk 
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menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, 

daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.  

b. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

c. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

d. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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2.9.5 Jenis-Jenis Pajak 

       Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

- Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola 

oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi : 

1.  Pajak Penghasilan (PPh) 

       PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 

digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

 

 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

       PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau 

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun 

pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 
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dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang 

PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif 

PPN adalah 0%.  

       Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, peraiaran, dan udara di atasnya. 

 3.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

       Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang 

tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang 

Kena Pajak yang tergolong mewah adalah : 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi; atau 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral 

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. 

4.  Bea Materai 

       Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat 

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, 
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yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan 

ketentuan. 

5.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

       PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan 

tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian 

hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

6.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) 

       BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan 

atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh 

Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai 

dengan ketentuan. 

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota antara lain meliputi : 

1. Pajak Propinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 
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2. Pajak Kabupaten/ Kota 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir. 

2.9.6  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

        Menurut UU Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa PAD merupakan 

kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

Hal ini merupakan perwujudan dari desentralisasi yaitu penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan UU RI No 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah meliputi : 

1. PAD bersumber dari : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
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d. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud di atas meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

a. Komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

1.  Pengertian Pajak Daerah  

       Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi  Daerah, 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

        Menurut definisinya, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh 

daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah 

masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah  

masing-masing.  

       Pajak daerah menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
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1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

      b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) 

1. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, 

memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola 

dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

2. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat 

menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 

3. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua 

jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian 

dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap 
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orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas 

untuk berolahraga. 

4. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, 

alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun 

untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau dapat dilihat, 

dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan ileh pemerintah. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan 

jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan golongan C sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bahan galian golongan C 

yang dimaksud diatas meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, 

batu kapur, batu apung, batu permata, granit, gips, magnesit, mika, 

marmer, tanah liat, tawas dan lain-lain.  

7. Pajak Parkir 
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Adalah pajak uang dipungut atas penyelenggaraan   tempat parkir luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 

memungut bayaran. 

2. Ciri-ciri Pajak Daerah 

a. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah. 

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang 

c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang 

atas peraturan hukm lainnya. 

d. Hasil pungutan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan rumah tangga untuk membiayai pengeluaran 

daerah. 

3.  Retribusi Daerah 

       Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 

Retribusi diartikan sebagai sutau pembayaran langsung oleh mereka yang 

menggunakan servis/ pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan 

biasanya digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya yang dikeluarkan 

untuk pemberian pelayanan tersebut. 
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       Sedangkan menurut Siahaan (2005) mendefinisikan retribusi sebagai pembayaran 

wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bersifat langsung yaitu 

hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Misalnya 

pembayaran air. Retribusi ini adalah pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa.  

 Menurut PP 66 Tahun 2001, retribusi dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Retribusi jasa umum 

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemenfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum 

adalah : 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk 

d. Retribusi pelayanan pemakaman 

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. Retribusi pengujian kapal perikanan. 
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2.  Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis 

retribusi jasa usaha adalah : 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parkir 

f. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa 

g. Retribusi rumah potong hewan 

h. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. 

3.  Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan 

tertentu adalah : 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan 
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b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan 

d. Retribusi izin trayek. 

4.  Ciri-ciri Retribusi Daerah 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang 

dan peraturan daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) 

secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 

jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

5 . Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 Terdapat beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi. Perbedaan-perbedaan 

tersebut dapat dilustrasikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

Pajak Daerah Retribusi Daerah 

a. Lapangan pajak daerah adalah 

lapangan yang belum diusahakan 

oleh pemerintah atasannya 

(Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah Tingkat II). 

Lapangan pajak yang sama tidak 

boleh dilakukan atau dipungut 

oleh dua atau lebih instansi/pajak. 

Kekembaran dalam lapangan 

pajak tidak diperbolehkan. 

b. Wajib pajak merupakan orang 

pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan obyek pajak. 

Misalnya wajib pajak hiburan 

adalah penyelenggara hiburan. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang menikmati obyek 

pajak. Misalnya subyek pajak 

hiburan adalah orang 

pribadi/badan yang menonton 

hiburan yang diselenggarakan 

oleh wajib pajak. 

c. Objek pajak diselenggarakan oleh 

wajib pajak yang merupakan 

a. Sedangkan dalam retribusi 

kekembaran lapangan bisa saja 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Wajib pajak merupakan subyek 

pajak yaitu sipa saja (orang 

pribadi/badan) yang menikmati 

pelayanan jasa yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

 

 

 

 

 

 

c. Objek pajak diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 



 

 

72 

 

pihak swasta. 

d. Tidak ada timbal balik langsung 

kepada para pembayar pajak. 

e. Pungutan pajak bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang 

yang berlaku. 

 

 

f. Hasil pajak digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, baik 

pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan, dan 

apabila terdapat kelebihan maka 

sisanya digunakan untuk public 

investment 

 

d. Retribusi memperoleh timbal 

balik secara langsung. 

e. Retribusi lebih spesifik kepada 

orang-orang tertentu yang 

mendapatkan pelayanan tertentu. 

Pelaksanaannya bisa dipaksakan 

tapi bersifat ekonomis. 

f. Hasil retribusi digunakan bagi 

pelayanan umum berkait dengan 

retribusi yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 2009 

6. Tarif Pajak Daerah 

Tarif pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

65 tentang Pajak Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 

ditetapkan paling tinggi untuk masing-masing pajak sebesar : 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 

1.   Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% 

2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar      

10% 
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3.   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% 

4.  Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

sebesar 20% 

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota)  

1. Pajak Hotel  

Tarif pajak hotel paling tinggi 10 %. dengan DPP yaitu jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada pihak hotel. 

2. Pajak Restoran 

Tarif paling tinggi 10 % dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang   

dilakukan kepada restoran. 

3. Pajak Hiburan 

Tarif paling tinggi 35 % dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang 

seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.  

4. Pajak Reklame 

Tarif paling tinggi 25 % dengan DPP adalah nilai sewa reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Tarif paling tinggi 10 % dengan DPP adalah nilai jual tenaga listrik. 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 
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Tarif paling tinggi 10 % dengan DPP adalah nilai jual hasil pengambilan 

bahan galian golongan C. 

7. Pajak Parkir 

Tarif paling tinggi 20 % dengan DPP adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. 

7. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 

       Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang No 18 tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-

Undang No 34 Tahun 2000 sedangkan Peraturan Pelaksananya adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 65 dan 66 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

8. Daluarsa Pajak Daerah 

       Batas daluarsa pajak daerah adalah lima tahun kecuali wajib pajak daerah 

melakukan tindak pidana pajak daerah, jangka waktu 5 tahun ditangguhkan jika : 

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa 

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 

9. Istilah-Istilah Dalam Pajak Daerah 
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       Beberapa istilah yang digunakan dalam pajak daerah antara lain : 

a. Surat Ketetapan Pajak (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menetukan 

besarnya jumlah pokok pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib 

pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak 

yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 

kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

d. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah 

surat ketetapan pajak yang menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan 

pajak menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 
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g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 

atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

h. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

i. Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan untuk 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

SKPDLB, SKPDN, STPD. 

j. Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 

k. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhaap 

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

2.9.7 Pajak Hiburan 

1.  Pengertian Pajak Hiburan  

       Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1998, pengertian pajak 
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hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan arti dari 

hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk 

apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, 

tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. 

       Jadi pengertian pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis 

pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau 

dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas untuk olahraga. 

2.  Nama, Obyek  dan Subyek Pajak Hiburan 

       Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No 2 Tahun 

1998 tentang Pajak Hiburan, yang termasuk dalam nama, obyek dan subyek pajak 

hiburan adalah : 

1. Nama 

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan 

hiburan. 

2. Obyek 

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan yang dipungut 

bayaran. Hiburan yang dimaksud meliputi : 

a. Pertunjukan film 

b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya 
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c. Pagelaran musik dan tari 

d. Diskotik 

e. Karaoke 

f. Klab Malam 

g. Permainan billyard 

h. Permainan ketangkasan dan sejenisnya 

i. Panti pijat 

j. Mandi uap 

k. Pertandingan olah raga 

l. Taman wisata dan sejenisnya 

m. Laser Disk dan sejenisnya 

Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang 

tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan kesenian tradisional yang 

bersifat pembinaan dan pelestarian. 

3. Subyek 

a. Subyek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menonton dan 

atau menikmati hiburan 



 

 

79 

 

b. Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 

hiburan. 

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan 

       Dasar Pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk 

menonton dan atau menikmati hiburan. Adapun tarif pajak hiburan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No 2 Tahun 1998 tentang 

pajak hiburan adalah : 

A. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di    

bioskop adalah: 

1. Golongan A II Utama sebesar 30 % (tiga puluh persen) 

2. Golongan A II sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) 

3. Golongan A I sebesar 26 % (dua puluh enam persen) 

4. Golongan B II sebesar 24 % (dua puluh empat persen) 

5. Golongan B I sebesar 20 % (dua puluh persen) 

6. Golongan C sebesar 13 % (tiga belas persen) 

7. Golongan D sebesar 10 % (sepuluh persen) 

B. Jenis pertunjukan sirkus, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 %  

(lima belas persen). 

C. Jenis pertunjukan/ pergelaran musik dan tari sebesar 15 % (lima belas 

persen). 

D. Jens diskotik, disko bar sebesr 35 % (tiga puluh lima persen). 
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E. Jenis karaoke sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). 

F. Jenis klab malamsebesar 35 % (tiga puluh lima persen). 

G. Jenis permainan billyard 15 % (lima belas persen). 

H. Jenis permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh 

persen). 

I. Jenis panti pijat sebesar 15 % (lima belas persen). 

J. Jenis mandi uap dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 

K. Jenis pertandingan olah raga sebesar 15 % (lima belas persen). 

L. Jenis taman wisata sebesar 15 % (lima belas persen). 

M. Jenis persewaan laser disk dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen). 

N. Jenis pertunjukan kesenian tradisional dan pameran seni sebesar 5 % (lima 

persen). 

 

4. Masa Pajak dan Terutang Pajak 

       Masa pajak hiburan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Untuk bioskop Golongan Utama yaitu A,B dan C ditetapkan paling lama 1 

bulan. 

2. Untuk bioskop Golongan D, jangka waktu tertentu yang lamanya sama 

dengan waktu penyelenggaraan hiburan dan/atau ditetapkan paling lama 7 

hari terhitung sejak tanggal diselenggarakan hiburan. 
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3. Untuk jenis hiburan lainnya, ditetapkan paling lama 1 bulan. 

       Sedangkan yang dimaksud dengan Tahun Pajak adalah jangka waktu yang 

lamanya satu tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun takwim. Yang termasuk dalam Terutang Pajak adalah : 

1. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. 

2. Pajak terutang dapat ditagih walaupun penyelenggaraan hiburan telah selesai 

dilaksanakan. 

3. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

4. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi 

persyaratan yang di tentukan. 

5. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud di atas, harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua 

persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

6. Kepala Daerah dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk 

menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%  (dua 

persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

7. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata 

cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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5. Tata Cara Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pajak Hiburan 

       Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan melalui beberapa tahap menurut 

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang  Nomor 2 Tahun 1998 Tentang 

Pajak Hiburan : 

 1. Tata cara pemungutan 

a. Pemungutan pajak dilaksanakan melalui prosedur pendataan, 

pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak. 

b. Kegiatan pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh petugas Dinas 

Pendapatan Daerah, sedangkan pengisian Formulir Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan oleh wajib pajak dan 

harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau 

kuasanya. 

c. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 

15 hari setelah berakhirnya masa pajak. 

d. Berdasarkan SPTPD tersebut Kepala Daerah menetapkan pajak 

terutang dengan menerbitkan SKPD. 

e. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar lewat dari 30 hari sejak SKPD 

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan ditagih 

dengan menerbitkan STPD. 

2. Tata Cara Pembayaran dan Angsuran Pajak 
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a. Pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) 

dengan menggunakan media Surat Setoran Pajak Daerah. 

b. Pembuatan dan pengajuan surat permohonan pembayaran angsuran 

pajak dan atau penundaan pembayaran pajak oleh oleh wajib pajak 

kepada Kepala Daerah melalui Sub Dinas Penagihan. 

3. Tata Cara Penagihan 

a. Apabila pajak yang harus dibayar belum dilunasi tujuh hari sebelum 

jatuh tempo, kepada wajib pajak diberikan surat peringatan. 

b. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat tujuh 

hari tanggal jatuh tempo, kepada wajib pajak diberikan surat teguran. 

c. Apabila setelah diterbitkan surat teguran, hutang pajak belum dilunasi 

ditagih dengan surat paksa. 

d. Apabila pajak yang belum dibayar tidak dilunasi setelah diterbitkan 

surat paksa, diadakan penyitaan. 

e. Setelah dilakukan penyitaan ternyata wajib pajak belum melunasi 

hutang pajaknya, diajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. 

4. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak 

a. Berdasarkan permohonan wajib pajak untuk pengurangan, keringanan 

dan pembebasan pajak diadakan peninjauan kembali ke lokasi obyek 

dan subyek pajak yang bersangkutan. 
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b. Setelah diadakan perhitungan kembali berdasarkan data hasil 

peninjauan kembali ke lokasi diterbitkan surat pengurangan, surat 

keringanan dan surat pembebasan pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1    Jenis Penelitian 

       Menurut Sekaran (1992), penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 

Penelitian dimulai dengan pengamatan terhadap fakta yang menarik perhatian dan 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan mendorong usaha untuk 

mencari jawaban pertanyaan dengan pengetahuan yang dimiliki. Dalam suatu 

kegiatan penelitian, menentukan jenis penelitian adalah salah satu hal yang penting 

untuk mengungkapkan suatu masalah, karena penelitian dilakukan dengan 

menggunakan suatu metode ilmiah yang jelas akan mampu memberikan arah 

terhadap masalah yang diteliti yang pada akhirnya akan mendapatkan data dan hasil 

yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. 

       Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan kegiatan 

mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data agar pihak lain dapat 

memperoleh gambaran mengenai sifat dan karakteristik obyek penelitian tersebut. 
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Nazir (1988) memberikan pengertian tentang metode deskriptif ini sebagai berikut: 

 Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
 
 

       Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999), studi deskriptif merupakan 

penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari 

subyek berupa : Individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Tujuan 

studi ini untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang 

diamati. 

       Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah penelitian dengan 

pendekatan studi kasus yang menuturkan dan menafsirkan data yang telah ada. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) studi kasus adalah penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari 

subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.  Studi kasus meneliti 

tentang kasus subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu siklus kehidupan 

tertentu atau hanya mencakup bagian tertentu yang difokuskan pada faktor-faktor 

tertentu atau unsur-unsur kejadian secara keseluruhan. Tujuan studi kasus adalah 

untuk untuk melakukan penyelidikan yang mendalam mengenai subyek tertentu 

untuk memberikan gambaran yang lengkap.  
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3.2   Obyek Penelitian 

       Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yang 

berlokasi di Jalan Kertanegara  No.7 Malang. Penelitian dilakukan didalam 

lingkungan internal dinas yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal 

pemungutan pajak hiburan di wilayah Kota Malang. Bagian yang diteliti adalah 

Bagian Tata Usaha, Bagian Sub Dinas Pendaftaran dan pendataan, Bagian Sub Dinas 

Penetapan, Bagian Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, Bagian Sub Dinas Program 

dan Pengendalian Operasional (P2O). 

3.3   Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer (Primary Data) 

        Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli ( tidak melalui media perantara ) (Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan  Daerah. 

Data primer ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. Dalam hal ini yang merupakan data primer adalah : data yang berkaitan 

dengan pemungutan pajak hiburan yaitu tahap-tahap pemungutan mulai dari 

pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, pelaporan, beserta formulir apa 

saja yang digunakan dan pengendalian internalnya. 
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2. Data Sekunder (secondary Data) 

       Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Yang merupakan data sekunder adalah 

data tentang stuktur organisasi, Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berkaitan 

dengan pajak daerah dan pajak hiburan. 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data merupkan hal yang penting dalam mempengaruhi kualitas 

hasil penelitian. Ketetapan dan kecermatan informasi mengenai subyek tergantung 

pada strategi dan metode pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data pada 

dasarnya merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan (Nazir,1999). 

       Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

       Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku-

buku, serta karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang 

mungkin tidak terdapat dalam data-data perusahaan. 
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b. Peneliti Lapangan (Field Research) 

       Dilakukan dengan mengadakan peenelitian secara langsung terhadap data dan 

informasi yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pengumpulan 

data dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut : 

1. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung (secara lisan) tentang 

pengendalian internal dengan pihak yang terkait yaitu karyawan dan pejabat 

yang berwenang pada Dinas pendapatan Daerah Kota Malang. Pihak yang 

diwawancarai adalah : masing-masing personil pada Sub Dinas yaitu 

Pendaftaran dan Pendataan, Subdin Penetapan, Subdin Pembukuan dan 

Pelaporan, Subdin Program dan Pengendalian Operasional,serta BKP. 

2. Dokumentasi yaitu pengumpulan catatan, dokumen dan laporan yang 

berhubungan dengan system dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan serta 

pengendalian internalya. Diantaranya adalah Undang-Undang dan Peraturan 

daerah, berbagai formulir dalam pemungutan pajak hiburan. 

3. Internal Control Kuisioner yaitu memperoleh data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yaitu sistem 

pengendalian internal atas pemungutan pajak hiburan.  

3.5   Analisis Data 

       Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan menggunakan analisis, data-data yang diperoleh diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang 

dilakukan dengan cara memberikan penjelasan untuk menerangkan data yang bersifat 

non statistik. 

       Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana 

sistem pengendalian internal pada pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh 

Dipenda Kota Malang, dengan menganalisis elemen-elemen pengendalian 

internalnya, yaitu : 

1. Analisis terhadap faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian yang terdapat pada 

Dipenda Kota Malang, meliputi : 

a. Struktur organisasi 

- Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 

2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan  Tata Kerja dinas Pendapatan 

Daerah. 

-  Mengevaluasi pelaksanaannya apakah sesuai dengan pedoman tersebut atau tidak. 

- Menganalisa tugas dan tanggungjawab personil apakah ada pemisahan antara fungsi 

penyimpanan aktiva dengan fungsi akuntansi; pemisahan fungsi otorisasi transaksi 

dengan fungsi penyimpanan aktiva; pemisahan fungsi otorisasi dengan fungsi 

akuntansi. 

b. Pemeriksaan (audit) 

- Menganalisis apakah terdapat fungsi audit di Dipenda Kota Malang. 

c. Kebijakan dan praktik kepegawaian 
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- Menganalisis kebijakan dan praktik kepegawaian di Dipenda Kota Malang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas pegawai. 

2. Evaluasi terhadap prosedur pengendalian pemungutan pajak hiburan yang meliputi: 

prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penetapan serta prosedur penerimaan 

dan pelaporan. 

3. Menganalisis formulir-formulir yang digunakan apakah sesuai dengan pedoman 

yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Kegiatan 

Administrasi dan Formulir yang Dipergunakan Dalam Sistem dan Prosedur 

Administrasi Pajak Daerah serta menganalisis bentuk-bentuk formulir, 

dibandingkan dengan teori yaitu tentang syarat-syarat pembuatan formulir. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

       Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan dinas teknik daerah yang 

bertugas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengumpulan dana ke 

kas daerah baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah maupun yang lain. Dalam hal ini 

termasuk pula upaya dan kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. 

4.1.1  Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

       Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang meliputi 5 periode 

yaitu : 

 Periode I (1970-1772) 

       Pada periode ini, sektor pembangunan mulai menggeliat dan memerlukan sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi dan pemasaran. Namun  

kemampuan pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) untuk mendanai 

pembangunan sarana dan prasarana sangat terbatas. Dibutuhkan peran serta 

masyarakat dalam membiayai seluruh program pembangunan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah juga membutuhkan 

sumbangan masyarakat terhadap kontribusi dan jasa yang diberikan kepada 

masyarakat. 
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       Dengan dasar pemikiran tersebut, gagasan untuk membentuk Dinas yang 

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mulai 

mengemuka. Gagasan tersebut ditangkap oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk 

Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970. Pada awal pembentukannya Dinas 

Pendapatan dikendalikan langsung oleh Walikota.  

Periode II (1973-1977) 

       Kuatnya keinginan untuk memperkuat organisasi dalam menunjang pelaksanaan 

tugas dan menyesuaikan dengan kabutuhan akibat meningkatnya volume, jenis 

pekerjaan serta keseimbangan rentang kendali, struktur organisasi Dinas Pendapatan 

mengalami perubahan. Dari 9 seksi yang ada diklasifikasikan menurut ragam 

tugasnya di bawah kendali Sub Dinas. 

       Unit Air Minum dan Unit Pembantaian (Rumah Potong Hewan) mengalami 

perkembangan yang cukup mengembirakan. Potensinya yang besar menjadi 

pertimbangan utama untuk menjadikan Unit Air Minum dan Unit Pembantaian 

sebagai Perusahaan Daerah. Begitu pula pertimbangan untuk meningkatkan dan 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Unit Air Minum dan Unit 

Pembantaian sudah saatnya dipisahkan dari Struktur Dinas Pendapatan. 

       Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Nomor 11 

Tahun 1974 Unit Air Minum menjadi perusahaan  Daerah Air Minum (PDAM). 

Sedangkan  Unit Pembantaian ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Pembantaian 

berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Malang Nomor 
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101/U/VIII/1976 yang dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Timur Nomor 021/26/3032/1978 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.  

Periode III (1978-1987) 

       Pada periode ini mulai diterapkannya Manual Administrasi Pendapatan Daerah 

serta dipisahkannya Unit Pasar dari Dinas Pendapatan Daerah untuk dipersiapkan 

menjadi Dinas yang berdiri sendiri. Fungsi beberapa seksi digabungkan ke seksi atau 

unit tertentu. Seksi Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) menjadi seksi Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) karena kata iuran mengandung konotasi sumbangan  (bukan pajak), 

serta tambahan satu unit baru yaitu Parkir sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah. 

Periode IV (Masa Perkembangan)  

       Tahun 1988 merupakan awal dari masa perkembangan Dinas Pendapatan Daerah. 

Organisasi Dinas Pendapatan lebih dimantapkan dengan terbitnya Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988. Keruwetan 

dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama Wajib Pajak Daerah (WPD) dan wajib 

Retribusi Daerah (WRD), serta terjadinya overlaping dalam pelaksanaan pemungutan 

diatasi dengan pemberlakuan Sistem dan Prosedur  (sidur) baru yang didasarkan pada 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang 

Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya serta 

Pungutan PBB di 99 Kabupaten/Kotamadya Dati II. 
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       Tahun 1990 UPT Terminal dilepaskan dari pengelolaan Dipenda dan 

berkembang menjadi Dinas Terminal Angkatan Penumpang Umum berdasarkan 

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 229 Tahun 1990.  

Periode V (Masa Otonomi Daerah - Sekarang) 

       Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun 

Dinas Pendapatan Kota Malang yang ke 31, otonomi Daerah secara efektif 

diberlakukan. Dengan demikian, setiap Hari Otonomi Daerah diperingati, berarti 

sekaligus memperingati HUT Dinas Pendapatan Kota Malang. Hari bersejarah ini 

membawa makna yang mendalam bagi seluruh Aparatur Dinas Pendapatan. Setiap 

tahun senantiasa diingatkan kembali terhadap hakekat pelaksanaan otonomi daerah 

untuk mencapai tujuan memakmurkan masyarakat melalui penyelenggaraan 

pemerintah yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas serta responsibilitas. 

       Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan otonomi daerah beimplikasi pada 

perlunya redefinisi dan reposisi tugas pokok, fungsi dan peranan Dinas dan Lembaga 

Pemerintah Daerah. Aktualisasi visi dan misi Dinas melalui keputusan-keputusan 

strategis harus disikapi dengan penyiapan langkah-langkah yang tepat dan 

profesional. 

       Hasilnya antara lain adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan struktur Organisasi Dinas 

sebagai Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Keputusan Walikota Malang 

Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan 

Kota Malang. 
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Disamping jabatan struktural tersebut, terdapat jabatan fungsional yaitu: 

1. Bendaharawan  Khusus Penerima. 

2. Bendaharawan  Khusus Benda-Benda berharga. 

3. Bendaharawan  Gaji dan Pembuat Daftar Gaji. 

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

4.1.2.1 Visi 

       Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai visi yang telah dirumuskan 

sebagai berikut: “Terwujudnya pemulihan perekonomian kota dalam rangka 

mendukung kemandirian Kota Malang”. 

       Penjabaran dari Visi Dinas Pendapatan Kota Malang ini adalah Perekonomian 

Kota merupakan suatu bentuk keadaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan yang 

mencakup seluruh aktivitas di segala bidang. Kemandirian Daerah berarti bahwa 

dalam rangka penyelenggarakan otonomi daerah, telah mampu membiayai sendiri 

kegiatan pemerintah dan pengembangan daerah. 

4.1.2.2 Misi 

       Untuk menjalankan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik sesuai visi 

yang telah ditetapkan, maka misi yang dirumuskan oleh Dinas Pendapatan melalui 

komitmen seluruh staf Dinas Pendapatan diharapkan akan mendorong alokasi sumber 

daya seluruh unsur yang ada di Dinas Pendapatan, maka misi yang telah dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah; 
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2. Pengembangan informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung 

administrasi Pendapatan Asli Daerah; 

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (publik) khususnya Wajib Pajak 

Daerah dan Wajib Retribusi Daerah; 

4. Pengembangan landasan yuridis dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan sumber-sumber  penerimaan lain yang sah; 

5. Pembudayaan taat Pajak melalui kegiatan sosialisasi secara terpadu kepada 

masyarakat. 

4.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang 

Di dalam pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomer 58 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang, di jelaskan bahwa kedudukan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang adalah : 

1. Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di 

bidang pendapatan Daerah. 

2. Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Selain itu dalam pasal 3 dijelaskan juga tentang tugas pokok Dinas 

Pendapatan adalah sebagai berikut : 
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1. Dinas pendapatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan 

daerah. 

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas pendapatan 

Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan 

dan pendapatan daerah. 

b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. 

c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak 

daerah. 

d. Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan 

dana perimbangan. 

e. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan 

retribusi daerah. 

f. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan 

lain-lain pendapatan yang sah. 

g. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, 

retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. 

h. Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah. 

i. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 
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j. Pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta 

pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. 

k. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

l. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

m. Pengelolahan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan kearsipan. 

n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) 

p. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan 

pendapatan lain-lain yang sah. 

q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah. 

r. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional. 

s. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

  4.1.4   Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

       Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah, kemudian 
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ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

maka Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Subbagian Penyusunan Program; 

2) Subbagian Keuangan; 

3) Subbagian Umum; 

2. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari 

1) Seksi Pendataan; 

2) Seksi Pendaftaran; 

3) Seksi Penetapan 

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari : 

1) Seksi Perencanaan; 

2) Seksi Pengembangan potensi; 

3) Seksi Pengendalian Operasional; 

4. Bidang Penagihan, terdiri dari: 

1) Seksi Penagihan Pajak Daerah 

2) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain 

3) Seksi Penyalesaian Keberatan Pajak Daerah 

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari: 
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1) Seksi Pembukuan 

2) Seksi Pelaporan 

3) Seksi Pengelolaan Benda Berharga 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Gambar 4.1 

 

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Malang,2009 
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4.1.5   Diskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, 

mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit 

kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanakan administrasi umum 

meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan 

perpustakaan serta kearsipan Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka bagian tata usaha 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan 

(Renja); 

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK); 

c. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja 

(DASK); 

d. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 

e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan 

Kearsipan Dinas; 

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; 
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g. Pelaksanaan adiminstrasi dan pembinaan kepegawaian; 

h. Pengelolaan Anggaran, barang dan retribusi; 

i. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

j. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; 

k. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; 

3. Bidang Pendataan dan Penetapan 

       Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan di bidang Pendataan, 

Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah. 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan, 

Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam perencanaan teknis 

pendataan, pendaftaran dan pendataan obyek, subyek dan wajib pajak 

daerah dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan akurasi pendaftaran dan pendataan obyek, 

subyek dan wajib Pajak Daerah; 

c. Penelitian kelengkapan data potensi Pajak Daerah; 

d. Pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD); 

e. Perumusan teknis perhitungan dan penetapan Pajak Daerah; 

f. Pemeriksaan Nota Perhitungan Pajak Daerah; 
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g. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenangan pajak dengan 

Jabatan (Official Assesment); 

h. Pelaksanaan pemeriksaan ketetapan SKPD,SKPDT,SKPDKB dan 

SKPDLB; 

i. Pengendalian pendistribusian SKPD, SKPDT, SKPDKB dan 

SKPDLB; 

j. Pemeriksaan permohonan pembayaran Pajak Daerah dengan sistem 

angsuran dan penundaan; 

k. Penandatanganan SKPD, SKPDT,SKPDKB dan SKPDLB; 

l. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendataan, 

pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah; 

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya 

4. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

       Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional (P2O) 

melaksanakan tugas pokok penyusunan rencana penerimaan Pendapatan 

Daerah dan pengembangan potensi Pendaparan Asli Daerah (PAD) serta 

pengendalian operasional. 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi : 
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a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan 

penerimaan Pendapatan Daerah dan pengembangan potensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian operasional; 

b. Penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah; 

c. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan pengendalian operasional; 

d. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; 

e. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang 

mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

f. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

g. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang 

perencanaan penerimaan Pendapatan Daerah dan pengembangan 

potensi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian 

operasional; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Penagihan  

       Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan 

tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya 

berdasarkan kententuan perundangan yang berlaku. 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan 

mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan 

penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan 

dan/atau pajak lainnya berdasarkan kententuan perundangan-

undangan; 

b. Pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan 

Bangunan dan/atau pajak lainnya berdasarkan kententuan 

perundangan-undangan; 

c. Penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak dan sudah 

diberikan Surat Peringatan dan belum melunasinya; 

d. Pemeriksaan pengajuan permohonan keberadaan, berdasarkan SKPD, 

SKPDT,SKPDKB dan SKPDLB; 

e. Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah; 

f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penagihan 

tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pajak 

lainnya berdasarkan kententuan perundangan-undangan; 
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g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

       Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

Pembukuan dan Pelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Lain-Lain dan pengendalian 

benda-benda berharga 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan 

dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan 

pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak 

Daerah yang dipisahkan, Bagi Hasil Pajak dari PBB, BPHTB dan 

Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Provinsi, penerimaan lain-lain 

dan pengelolaan benda berharga; 

b. Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan Ketepatan Pajak 

Daerah dan realisasi penerimaan Pajak Daerah 

c. Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan Target dan Realisasi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

d. Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi 

Hasil Perusahaan Milik Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan dan penerimaan lain-lain; 
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e. Pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan terhadap target dan 

realisasi penerimaan PB; 

f. Pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan bagi hasil 

pajak dari PBB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi. 

g. Pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

pelaporan benda berharga; 

h. Penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB; 

i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi  

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

       Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk untuk menyelenggarakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas yang membutuhkan ketrampilan dan 

keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas. Kelompok Jabatan 

Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua 

Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

       Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok 

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga 

Fungsional Senior. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, 

jenis dan beban kerja yang ada. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional, 

Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Tenaga Fungsional ditetapkan 
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dengan Keputusan Kepala Daerah. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4.1.6   Tata Kerja 

       Kepala Dinas wajib menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada 

rencana strategis Pemerintah Daerah, menyusun Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instalasi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidangnya menurut pedoman 

yang berlaku. Laporan sebagaimana yang dimaksud, diolah dan dievaluasi 

sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun 

kebijakan lebih lanjut. 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

berkewajiban : 

a. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

b. Menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada 

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, mempersiapkan bahan penyusunan 

Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan 

kuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan 

bidangnya menurut pedoman yang berlaku. 
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c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 

Seksi masing-masing bertanggung jawab memeberikan bimbingan 

dan/atau pembinaan kepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil 

pelaksanaan tugas pokok menurut jenjang jabatannya masing-masing 

sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. 

4.1.7   Sumber Daya Manusia 

       Keadaan personalia di Dinas Pendapatan Kota Malang sudah cukup baik. 

Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan pegawai yang bertanggungjawab 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan didukung oleh faktor pendidikan 

yang merupakan syarat formal kemampuan aparat pelaksana terutama dalam 

pelaksanaan tugas yang lebih efisien dan efektif. 

Dinas Pendapatan Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan 

Esellon II/b, membawahi seorang Sekretariat dengan Esellon III/a dan empat 

orang Kepala Bidang dengan Esellon III/b, tiga orang Kepala Subbagian 

dengan Esellon IV/a dan duabelas orang Kepala Seksi dengan Eselon IV/b. 

       Jumlah Karyawan/Karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

sampai dengan Bulan Desember 2009 sebanyak 118 orang terdiri dari 21 

orang Pejabat Struktural dengan komposisi : Golongan IV sebanyak 7 orang, 

Golongan III sebanyak 50 orang, Golongan II sebanyak 55 orang dan 

Golongan I sebanyak 6 orang, selanjutnya ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 
Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2009 
 

Tingkat Pendidikan Formal (orang) Jumlah No. Gol/ 

Ruang S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD  

1. IV/c  1      1 

2. IV/b 2 2      4 

3. IV/a 2       2 

4. III/d 2 5   2   9 

5. III/c 1 2      3 

6. III/b 1 8 2  15   26 

7. III/a  6 1  10   17 

8. II/d     3   3 

9. II/c   1  7 4  12 

10. II/b     4   4 

11. II/a     22 2 7 31 

12. I/d        0 

13. I/c      5  5 

14. I/b        0 

15. I/a       1 1 

Jumlah 9 23 4 0 63 11 8 118 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,2009 

4.2   Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

       Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 

Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, hiburan merupakan semua jenis pertunjukan dan 

atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh 
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setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk 

olahraga. Jenis- jenis hiburan yang dikenai pajak yaitu: 

a. Pertunjukan Film; 

b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya; 

c. Pagelaran musik dan tari; 

d. Diskotik; 

e. Karaoke; 

f. Klab Malam; 

g. Permainan Ketangkasan; 

h. Panti Pijat; 

i. Mandi Uap; 

j. Pertandingan olah raga; 

k. Taman Wisata dan sejenisnya; 

l. Laser Disk dan sejenisnya. 

        Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas semua jenis pertunjukan 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah 

Jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar X Tarif Pajak. Sedangkan untuk 

hiburan yang menggunakan media karcis, dasar pengenaan. Tarif Pajak. Tarif pajak 

untuk pajak hiburan bervariasi mulai 5% sampai dengan 35%. 

       Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 

1998 Tentang Pajak Hiburan, prosedur perhitungan dan penetapan pajak hiburan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Pajak hiburan dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan 

jumlah yang seharusnya di bayar untuk menonton dan atau menikmati 

hiburan. 

b. Besarnya tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan jenis dan sifatnya 

sesuai kriteria yang ada pada Dinas Pendapatan. 

c. Besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan jumlah tiket yang laku 

terjual dikalikan tarif pajak yang sudah ditentukan. 

d. Khusus untuk tarif pajak hiburan yang bersifat sosial akan mendapatkan 

keringanan. Untuk mendapatkan keringanan pengusaha hiburan 

mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Walikota, besar 

kecilnya pajak yang dibayar dan apakah disetujui atau tidak tergantung 

pada Keputusan Walikota. Dinas pendapatan tidak berhak memutuskan 

dan menentukan berapa besar kecilnya pajak yang dikenakan. 

Dasar penetapan besarnya Pajak Hiburan yang dikenakan adalah : 

1. Dengan sistem ketetapan (official assesment system) 

       Dalam sistem ini, pihak Dipenda sendiri yang menetapkan jumlah 

pajak yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan perkiraan rata-rata 

pendapatan wajib pajak dalam masa atau periode pajak tertentu. Tiap 

bulan wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang sama. Sistem ini 

digunakan pada wajib pajak hiburan yang omset tiap bulannya relatif 

kecil. Misalnya wajib pajak hiburan mandi uap yang omset tiap 

bulannya relatif kecil. 
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       Pada dasarnya pengenaan pajak dengan sistem ketetapan atau 

menghitung sendiri tergantung pada WP, karena kedua sistem ini 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem 

ketetapan tiap bulan jumlah pajak yang harus dibayar tetap, walaupun 

pendapatan WP mengalami penurunan maka jumlah yang dibayar 

akan tetap. Berbeda dengan sistem menghitung sendiri, dengan sistem 

ini jumlah pajak yang dikenakan mengikuti dengan jumlah pendapatan 

yang diperoleh. Apabila pendapatannya besar maka jumlah pajak yang 

dikenakan juga besar, apabila pendapatan kecil maka pajak yang 

dikenakan juga kecil. 

2. Dengan sistem menghitung sendiri  (self assesment system)  

       Dalam sistem ini pajak hiburan dihitung sendiri oleh pengusaha. 

Jadi tiap bulan pengusaha hiburan menyerahkan laporan 

pendapatannya kepada Dinas Pendapatan. Kemudian dari laporan 

tersebut akan dikalikan tarif pajak hiburan sehingga akan diketahui 

jumlah yang harus dibayar wajib pajak. Dalam sistem ini jumlah pajak 

yang dibayarkan oleh wajib pajak berbeda-beda tiap bulannya. Setiap 

Wajib Pajak yang terjaring, Dipenda akan melakukan survey lapangan 

untuk memperkirakan omset tiap bulan. Setelah itu dibuat kesepakatan 

antara WP dengan pihak Dipenda tentang pajak yang akan dikenakan. 

Untuk membuktikan bahwa WP melaporkan pendapatan yang 

sebenarnya, Bagian Pendapataan juga sering mendatangi WP secara 
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langsung dan melakukan inspeksi. Kebanyakan WP Hiburan di 

Dipenda menggunakan sistem ini, seperti WP bioskop, bilyard, 

karaoke.  

       Dalam pemungutan pajak hiburan yang sifatnya tidak tetap, 

misalnya pagelaran musik, Dinas Pendapatan melakukan tindakan 

proaktif pada pengelola event karena hiburan yang sifatnya tidak tetap 

tidak selamanya ada dan harus ada pengawasan dari Dinas pendapatan 

secara langsung. 

       Pemungutan pajak hiburan oleh wajib pajak yang mengadakan 

suatu acara teretentu. Misalnya wajib pajak bermaksud untuk 

mengadakan konser musik di wilayah kota Malang. Maka satu minggu 

sebelum hari H panitia penyelenggara harus datang ke Dipenda untuk 

melaporkan dan mendaftarkan diri, memberikan identitas serta 

keterangan tentang acara yang akan di selenggarakan misalnya tanggal 

pelaksanaan, alamat panitia, nomer HP yang bisa dihubungi, dan juga 

membawa tiket yang akan dijual. Kemudian Dipenda membuat surat 

perforasi sejumlah tiket yang dibawa oleh panitia. Tiket yang 

diperforasi baru bisa diambil setelah wajib pajak membayar uang 

muka atau titipan pajak sebesar minimal 50% dari jumlah pajak yang 

harus di bayar. Misalnya panitia menerbitkan tiket sebanyak 10.000 

lembar dengan harga Rp 15.000 (10.000 lembar X Rp 15.000 = Rp 

150.000.000), maka pihak panitia harus membayar tarif pajak sebesar 
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20% X Rp 150.000.000 = Rp 30.000.000 kepada Dipenda) Jumlah ini 

bisa di bayar 50% terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayar setelah 

acara selesai diselenggarakan atau bisa dibayar 100%. Pembayaran 

uang muka dilakukan di BKP dengan media surat titipan pajak yang 

dibuat oleh Bagian Pendataan. Uang muka tersebut tidak disetorkan 

terlebih dahulu ke Kasda karena uang tersbut masih bersifat titipan dan 

belum diterbitkan SKPD. Atas pembayaran 50% Dipenda akan 

memberikan kuitansi sementara yang kemudian kuitansi ini akan 

digunakan untuk mengambil tiket yang sudah diperforasi dan juga 

digunakan untuk syarat perijinan ke Dinas Perijinan. Apabila 

pembayaran dilakukan 100% maka surat tugas tidak keluar, akan 

tetapi kalau pembayaran dilakukan 50%  maka surat tugas survei ke 

lapangan akan dikeluarkan. Bagian Pendataan membawa nota 

perhitungan sementara untuk menghitung jumlah karcis yang terjual 

dilapangan.  

       Apabila event besar yaitu minimal 35.000 lembar tiket, maka 

bagian pendataan akan membuat surat tugas untuk survei ke lapangan. 

Petugas yang ditugaskan ke lapangan membawa surat penghitungan 

sementara kemudian melihat kondisi di lapangan tiket yang laku 

berapa. Apabila ternyata di lapangan tiket yang terjual tidak sebanyak 

tiket yang diperforasi misalnya dari contoh di atas, tiket yang laku 

hanya sebanyak 8.000 lembar saja, maka pihak panitia hanya akan 
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membayar pajak berdasarkan jumlah tiket yang terjual saja yaitu 20% 

X (8.000 lembar X Rp 15.000) = Rp 24.000.000.  Setelah acara selesai 

maka akan diterbitkan SKPD dan kemudian Wajib Pajak melunasi 

kekurangan pajak yang harus di bayar.  Apabila terdapat karcis yang 

tidak laku, maka karcis tersebut diserahkan kepada Bagian Pendataan 

agar tidak disalahgunakan.    

       Pada pajak hiburan yang bersifat tidak tetap ini, terdapat resiko 

yaitu WP dapat mengedarkan tiket  yang tidak diperforasi terlebih 

dahulu, pemalsuan tiket, atau tidak dirobeknya tiket bagi pengunjung 

yang akan menikmati hiburan, agar pajak yang dikenakan lebih kecil 

dari yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan Dipenda. Sebagai 

pengendaliannya, pihak Dipenda harus lebih jeli dalam memonitoring 

perhitungan dan peredaran tiket masuk untuk menikmati hiburan. 

Kecurangan dapat dilihat apabila jumlah pengunjung yang menikmati 

hiburan diperkirakan melebihi jumlah tiket yang dilaporkan. Apabila 

ditemukan kecurangan misalnya karcis yang belum diperforasi dijual 

oleh WP maka sebaiknya terdapat sanksi yang tegas, mungkin dengan 

memberikan denda kepada Wajib Pajak. 

4.3  Prosedur pemungutan Pajak  Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 

       Pedoman yang digunakan dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan 

adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 Tentang Kegiatan 
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Administrasi dan Formulir yang dipergunakan dalam Sistem dan Prosedur 

Administrasi Pajak Daerah. Berikut akan diuraikan masing-masing sistem dan 

prosedur menurut pedoman tersebut : 

1. Prosedur Pendaftaran dan pendataan 

a. Pendaftaran terdiri dari : 

1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

2. Mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar 

Formulir Pendaftaran. 

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran WP yang telah 

diisi oleh WP atau yang diberi kuasa : 

a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 

Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 

selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan 

serta dibuatkan Kartu NPWPD. 

b. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya 

dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. 

b.  Pendataan terdiri dari : 

1. Menyiapkan Formulir Pandataan (SPTPD) 

2. Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah dicatat 

dalam Daftar SPTPD. 

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang 

telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa : 
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a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 

Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan. 

b. Apabila belum lengkap Formulir Pendataan dan lampirannya 

dikembalikan ke WP untuk dilengkapi. 

4. Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan 

kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan. 

2. Prosedur Penetapan 

       Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang 

Kegiatan Administrasi dan Formulir yang dipergunakan Dalam Sistem dan Prosedur 

Administrasi Pajak Daerah : 

1. Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas Dasar Kartu Data 

2. Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi 

Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai. 

3. Menerbitkan SKPD dan SKPDT jika terdapat tambahan onyek pajak yang 

sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan 

Pajak Daerah dan membuat Daftar SKPD/SKPDT. 

4. SKPD ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda 

dan Daftarnya ditandatangani oleh Unit Kerja yang membidangi penetapan 

dan disiapkan tanda terimanya. 

5. Menyerahkan copy Daftar SKPD kepada Unit Kerja yang membidangi 

Penagihan, P2O. 
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6. Apabila SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 

paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga 2% tiap bulan. 

3. Prosedur Penyetoran, Pelaporan, dan Penagihan 

       Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri No 43 Tahun 1999 Tentang Kegiatan 

Administrasi dan Formulir yang dipergunakan Dalam Sistem dan Prosedur 

Administrasi Pajak Daerah, prosedur penyetoran dan pelaporan sebagai berikut : 

1. Prosedur Penyetoran 

a. BKP menerima setoran disertai SKPD dengan media SSPD 

b. Setelah SSPD tersebut divalidasi, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke 

WP yang bersangkutan. 

c. Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi, dicatat dan dijumlahkan dalam 

buku pembantu penerimaan sejenis via BKP yang selanjutnya dibukukan 

dalam buku kas umum. 

d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai bukti 

seroran bank. 

e. Selain itu BKP juga secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan 

realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh 

Kadipenda. 

2. Prosedur Pelaporan 

a. Mencatat kedalam Buku jenis Pajak masing-masing pada kolom 

penyetoran yang tersedia atas dasar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis. 
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b. Mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWP dari WP masing-masing 

pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD. 

c. Mengarsip/meyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan 

memberi nomer urut file. 

d. Membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak 

atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan 

dan penyetoran. 

e. Membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah 

dijumlah dari kolom penetapan dan penyetorannya. 

f. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah atas dasar 

Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar 

Tunggakan per WP. 

g. Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah beserta 

daftarnya kepada : Kepala Daerah, Unit Kerja pengelolaan Pendapatan 

Daerah lainnya dan P2O. 

3. Prosedur Penagihan 

a. Membuat Daftar Surat Teguran WP 7 hari setelah batas waktu jatuh tempo 

pembayaran. 

b. Menerbitkan Surat Teguran. 

c. Menyampaikan/ menyerahkan Surat Teguran kepada WP yang 

bersangkutan 
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d. Membuat Daftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 21 hari 

setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak terutang. 

e. Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa. 

f. Mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan 

melalui Juru Sita Pajak. 

4. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pajak 

a. Menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pajak, melakukan pemeriksaan , membuat Laporan Pemeriksaan ditanda 

tangani oleh Petugas dan WP. 

b. Mencatat ke Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja 

Penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah. 

c. Memperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan Pajak yang lain. Apakah 

mempunyai Hutang atau tidak, kemudian dibuat Nota Perhitungan. 

d. Setelah diperhitungkan dengan hutang Pajak yang lain, apabila kelebihan 

pembayaran kurang/sama dengan hutang pajak lainnya maka WP 

menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai Bukti 

Pembayaran/Kompensasi dengan pajak terutang, sehingga SKPDLB tidak 

diterbitkan. 

e. Apabila hutang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan 

kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima 
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Bukti Pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan 

SKPDLB diterbitkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Pnetapan dan diproses untuk 

penerbitan SPMKPD dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. 

g. Kas Daerah mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan 

SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

4.4 Evaluasi Pengendalian Internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

Pada Dinas Pendapatan  Daerah Kota Malang 

4.4.1   Lingkungan Pengendalian 

       Lingkungan pengendalian terdiri atas sikap, kesadaran dan tindakan dewan 

komisaris, manajemen perusahaan dan pihak lain tentang pentingnya Sistem 

Pengendalian Internal bagi satuan usaha. Apabila manajemen puncak merasa bahwa 

pengendalian internal itu penting maka para karyawan dalam organisasi tersebut juga 

akan termotivasi untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam mewujudkan sistem pengendalian 

internal di sebuah instansi dibutuhkan suatu lingkungan pengendalian yang positif 

dan kondusif. Keberhasilan SPIP sangat tergantung pada komitmen Kepala Dinas dan 

seluruh pegawai yang ada di lingkungan Instansi tersebut untuk mendukung dan 

melaksanakan SPIP secara bersama-sama. Berikut ini adalah pembahasan tentang 

faktor-faktor lingkungan pengendalian internal yang terdapat pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang. 
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1. Penegakan Integritas Dan Nilai Etika 

       Dalam membangun lingkungan pengendalian yang efektif memerlukan  

dukungan dan komitmen seluruh karyawan dalam menganut standar integritas dan 

etika yang tinggi. Untuk itu pimpinan harus secara konsisten dan berkelanjutan 

memperlihatkan, melalui kata dan perbuatan, komitmen yang kuat terhadap standar 

dan nilai etika yang tinggi. Nilai-nilai integritas dan etika dapat dibangun dengan 

merumuskan suatu kode etik, standar atau aturan perilaku yang komprehensif, 

mengkomunikasikan, dan mengimplementasikannya. Pimpinan harus menyampaikan 

kesan yang kuat atas integritas dan nilai etika yang harus dianut oleh siapapun yang 

terlibat dalam kegiatan organisasi. Kode etik tidak selalu harus dibuat secara formal, 

yang penting adalah agar dalam setiap organisasi apapun senantiasa dikembangkan 

suatu budaya (culture) yang menekankan pentingnya perilaku yang etis dan integritas 

yang tinggi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong komitmen terhadap 

etika.  

       Standar dan perilaku yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang  pada dasarnya berpedoman pada falsafah dan strategi konseptual yang terdiri 

dari visi, misi dan tujuan Dipenda. Visi, misi dan tujuan organisasi merupakan 

pijakan fundamental bagi program, kegiatan dan langkah gerak suatu organisasi. 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, top manajer serta karyawan berusaha 

menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta penuh rasa kekeluargaan. 

Standard etika kepegawaian di Dipenda di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
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Negeri Sipil, sedangkan Standard Pelayanan di atur dalam Keputusan Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan 

Publik. Atas pelanggaran disiplin pegawai terdapat 3 jenis hukuman yaitu ringan, 

sedang dan berat. Hukuman ringan berupa teguran lisan atau tertulis, hukuman 

sedang berupa  penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1  tahun, 

penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, 

penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1  tahun. Sedangkan jenis hukuman 

disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah 

untuk paling lama 1 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil, pemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

       Di sini peranan Pimpinan Instansi menjadi sangat penting untuk menciptakan 

lingkungan pengendalian internal yang baik. Seorang Pimpinan harus mampu 

menjadi contoh bagi pegawai-pegawainya. Pimpinan harus menampakkan perilaku 

yang dapat mendukung penegakan integritas dan nilai etika, sehingga secara tidak 

langsung akan memberikan contoh bagi pegawainya.  

2.  Komitmen Terhadap Kompetensi 

       Komitmen terhadap kompetensi mencakup tentang persyaratan pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam menduduki jabatan tertentu. Penempatan 

pegawai untuk menduduki jabatan tertentu misalnya kepala bagian atau kepala bidang 

juga ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Promosi jabatan ini merupakan 

wewenang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kebijakan (Baperjakat). Promosi jabatan 
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harus di lakukan secara obyektif dan selektif dalam suatu jabatan tertentu dengan 

berdasar pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan 

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tertentu, serta syarat obyektif lainnya 

dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. 

       Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (Dipenda) penerimaan pegawai 

baru juga kualifikasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Prosedur 

semacam ini disebut dengan sistem sentralisasi, yaitu pihak Dipenda menerima 

tenaga kerja dengan sistem penempatan langsung dari pusat.  Prosedur lain yang 

dapat ditempuh adalah dengan menggunakan sistem desentralisasi penyaluran tenaga 

kerja dengan mengangkat tenaga kontrak. 

3.  Kepemimpinan Yang Kondusif 

       Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk 

menggerakkkan, memberdayakan, membimbing, mengarahkan, mendidik serta 

mengambil keputusan yang positif bagi staf dan pegawainya menuju ketujuan 

organisasi. Pemimpin yang berpendidikan memadai mampu menciptakan iklim kerja 

yang menantang dan menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara staf.  

       Di Dipenda, dalam pertemuan formal Pimpinan  berusaha mencari masukan dari 

para staf dan kemudian melengkapi dengan data dan informasi. Atas dasar semua itu 

keputusan kemudian dapat diambil secara komprehensif karena banyaknya unsur 

yang telah diperhitungkan. Pimpinan juga merespon secara positif terhadap pelaporan 

yang berkaitan dengan  keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Selain itu 

Pimpinan juga sering melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada 
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tingkatan  yang   lebih rendah, sehingga komunikasi antara atasan dengan bawahan 

akan tetap terjaga. Pimpinan bisa bertindak sebagai seorang pemimpin yang formal 

akan tetapi juga bisa menjadi seorang pemimpin yang non formal sehingga walaupun 

berada di luar Instansi maka Pimpinan akan tetap dihormati dan disegani oleh 

bawahannya. 

4. Struktur Organisasi 

       Menurut Hall (2007) Struktur organisasi merupakan cerminan dari distribusi 

tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) seluruh organisasi. 

Struktur organisasi harus mampu menjembatani kebutuhan informasi sehingga akan 

mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi.  

       Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan 

Daerah. Dipenda mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu 

wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang di bantu oleh masing-masing bagian. 

Berikut ini akan di uraikan tugas dari masing-masing seksi : 

1. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 seksi yaitu : 

a. Seksi Pendataan, mempunyai tugas : 

1. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak daerah 

ke dalam Kartu Data. 

2. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap data dan subyek pajak 

daerah yang masih meragukan kebenarannya. 

3. Menyampaikan SPT kepada WP 
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4. Mencatat dan membuat daftar tentang Formulir SPT yang belum diterima 

kembali. 

5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan/Lokasi Obyek dan Subyek 

Pajak Daerah. 

b. Seksi Pendaftaran, mempunyai tugas : 

1. Mendaftar para Wajib Pajak Daerah melalui formulir pendaftaran 

2. Membuat Daftar Nama Wajib Pajak Daerah yang belum mengembalikan 

formulir pendaftaran ke Dinas Pendapatan. 

3. Menetapkan NPWPD 

4. Menyampaikan NPWPD 

5. Melaksanakan dokumetasi arsip NPWPD 

6. Pelaporan hasil pengolahan data Pajak Daerah secara berkala 

7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdin Pendaftaran dan 

Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya. 

c.   Seksi Penetapan mempunyai fungsi : 

1. Melaksanakan penghitungan penetapan pajak 

2. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam nota 

perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif peraturan daerah 

yang berlaku. 

3. Menerbitkan Daftar SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN 

berdasarka pada nota perhitugan Pajak Daerah 
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4. Menyusun daftar rekapitulasi SKPD dan Surat Ketetapan lainnya yang telah 

diterbitkan. 

5. Pendistribusian SKPD dan Surat Ketetapan lainnya kepada WP. 

6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok da fungsi. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdin Penetapan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

       Dalam Bagian Pendataan dan Penetapan di atas , job description telah 

digambarkan secara jelas dari masing-masing seksi. Peraturan Walikota Malang 

No.58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Masing-

masing seksi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam pembagian fungsi 

masing-masing seksi, sangat jelas terdapat pemisahan fungsi antara petugas yang 

bertugas untuk mendaftar, petugas untuk mendata serta petugas untuk menetapkan 

besarnya pajak yang akan dikenakan kepada WP. Seksi pendataan mempunyai tugas 

pokok untuk melaksanakan pendataan obyek dan wajib pajak daerah sedangkan Seksi 

Pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan Wajib Pajak, 

sedangkan Bagian Penetapan melaksanakan tugas pokok penghitungan dan penetapan 

Pajak Daerah. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendaftaran sampai dengan 

penetapan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda tidak hanya satu orang saja 

sehingga akan mengurangi kemungkinna terjadinya manipulasi data. Di sini tidak 

terjadi duplikasi pekerjaan, job description yang jelas membuat karyawan sadar akan 

tugas dan wewenang mereka. 
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2.  Bidang pembukuan 

Bidang Pembukuan mempunyai 3 seksi yaitu : 

a. Seksi Pembukuan yang mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pegolahan data dalam rangka perencanaan 

pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, Penerimaan Lain-lain, PBB, Bagi Hasil PBB, Pajak 

Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi. 

2. Pencatatan ke buku jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan Pajak 

Daerah berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan Denda 

Administrasi Pajak Daerah. 

3. Pencatatan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Denda 

Administrasi Pajak Daerah 

4. Pencatatan target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah 

yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain. 

5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Seksi Pelaporan mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatan 

pelaporan. 
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2. Pembuatan Laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Target  dan 

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Denda Administrasi Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain. 

3. Penyusunan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) target dan 

realisasi penerimaan bagi hasil PBB, Pajak Penghasilan dan Pajak 

Propinsi. 

4. Pegevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas 

dan fungsinya. 

c.    Seksi Pengelolaan Benda Berharga mempuyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

pengelolaan benda-benda berharga. 

2. Penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga setiap tahunnya. 

3. Pelaksanaan pengadaan benda-benda berharga sesuai dengan kebutuhan. 

4. Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-benda 

berharga 

5. Pelaksanaan penghitungan rincian sisa persediaan benda-benda berharga 

secara berkala. 

6. Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi 

7. Pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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       Job description masing-masing seksi sudah diuraikan dengan sangat jelas. 

Pedoman ini digunakan bagi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Pada Bagian Pembukuan ini dibagi menjadi 3 seksi, seksi pembukuan 

melaksanakan tugas pembukuan,  informasi yang di dapat dari seksi 

pembukuan akan dipergunakan oleh seksi pelaporan untuk membuat laporan 

secara berkala. Hal ini dilakukan karena penerimaan Dinas Pedapatan sangat 

besar, selain itu juga untuk mencegah terjadinya manipulasi data. Dapat 

disimpulkan bahwa bagian pembukuan mempunyai pemisahan fungsi yang 

sangat jelas antara Seksi penerimaan, Pelaporan dan Pengelolaan Benda 

Berharga. 

3.   Bagian Penagihan 

Terdapat 3 seksi dalam Bagian Penagihan yaitu : 

a. Seksi Penagihan, mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

penagihan tunggakan Pajak Daerah. 

2. Pelaksanaan penagihan kepada WP 

3. Menyiapkan dan menyampaikan Surat Teguran 

4. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan Surat Paksa melalui Juru 

Sita Pajak Daerah. 

5. Menyusun laporan tunggakan dan laporan realisasi tunggakan WP 

6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

tugas dan fungsinya. 

b.  Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

penagihan PBB dan pajak lainnya. 

2. Pelaksanaan penagihan dan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap 

tunggakan PBB. 

3. Menyusun laporan tunggakan, laporan realisasi tuggakan PBB 

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c.  Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

pemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah. 

2. Meneliti kelengkapan permohonan serta menyampaikan Laporan hasil 

penelitian kepada Kepala Dinas untuk dipertimbangkan permohonan 

diterima atau ditolak. 

3. Menyusun Surat Keputusan Walikota untuk diterima sebagian atau 

seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan WP. 

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

5. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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       Dalam Bagian Penagihan ini, job description dari tiap-tiap seksi telah 

dijabarkan. Seksi-seksi tersebut telah menjalankan tugas dengan baik sesuai 

dengan pedoman yang ada. Cross check selalu dilakukan antara Bagian 

Penagihan dengan BKP. Cross check yang dilakukan dengan BKP bertujuan 

untuk mengetahui WP yang belum melakukan pembayaran.  

       Secara keseluruhan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang sudah baik. Job description di uraikan secara jelas dan tidak ada 

duplikasi pekerjaan. Tugas dan tanggungjawabnya merata, akan tetapi ada 

seksi yang jarang di fungsikan yaitu Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak 

Daerah. Hal ini dapat disebabkan karena  Wajib Pajak tidak mengetahui 

bahwa terdapat  fungsi penyelesaian keberatan di Dipenda. Sebaiknya 

Dipenda lebih mensosialisasikan fungsi ini kepada masyarakat.   

       Pada dasarnya pembagian tugas pada Dipenda sudah cukup baik, hal ini 

terbukti dengan : 

a. Terdapat pemisahan Bagian Penerimaan Kas dengan Bagian 

Akuntansi 

Wajib Pajak Daerah melakukan pembayaran di BKP yang kemudian 

setiap hari BKP menyetorkan uang ke Bank Jatim selaku pemegang 

Kasda. Sedangkan fungsi Akuntansi dilakukan oleh Bagian 

Pembukuan. BKP membuat Laporan penerimaan pajak berdasarkan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) 

dari Bak Jatim yang kemudian pada akhir minggu akan dilakukan 
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cross chek dengan Bagian Pembukuan yang juga membuat Laporan 

penerimaan berdasarkan copy SSPD yang diterima dari BKP. Apabila 

terjadi ketidakcocokan maka akan dilakukan pencocokan dengan 

Kasda. 

b. Pemisahan fungsi otorisasi dengan fungsi akuntansi 

Fungsi akuntansi yang dilakukan oleh seksi pembukuan tidak diberi 

wewenang untuk melakukan otorisasi karena hanya bagian-bagian 

tertentu yang dapat melakukan otorisasi, misalnya Kepala Bagian dan 

Kepala Dipenda. 

c. Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari penyimpanan fungsi aktiva 

bersangkutan 

Bagian yang berfungsi menyimpan aktiva tidak di berikan wewenang 

untuk melakukan otorisasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, 

misalnya BKP yang berfungsi untuk meyimpan kas tidak diberikan 

otorisasi untuk pembelian barang berharga. Karena pembelian barang 

berharga melalui otorisasi bagian Keuangan. 

5. Kebijakan dan Praktik Pembinaan Sumber Daya Manusia 

       Di samping aspek organisasi, aspek sumber daya manusia sebagai 

aparatur / pemegang jabatan juga merupakan faktor yang menentukan dalam 

mencapai visi dan misi organisasi. Lingkungan pengendalian berdasar pada 

kecakapan serta kejujuran karyawan yang melakukan praktik maupun 

prosedur. Sedangkan kecakapan karyawan sangat tergantung pada kebijakan 



 136 

prosedur rekruitmen, pengangkatan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, prestasi 

dan promosi. Jumlah dan juga kualitas harus disesuaikan dengan kebutuhan 

Instansi.  

       Kebijakan dan prosedur penerimaan karyawan di Dipenda Kota Malang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Perekrutan serta penempatan 

karyawan dilakukan oleh Pemda. Standar atau kriteria rekruitmen ditentukan 

oleh Pemda. Di Dipenda tidak terdapat program orientasi bagi pegawai baru, 

sedangkan untuk pengembangan kompetensi karyawan dilakukan dengan 

mengikutsertakan karyawan yang telah memenuhi syarat dalam pelatihan atau 

penataran pemantapan kerja yang ada. Promosi jabatan dilakukan oleh Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kebijakan (Baperjakat). Promosi jabatan dilakukan 

dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat perjenjangan. Penilaian atas 

karyawan dilakukan oleh Kepala Dinas selaku pimpinan.  

       Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur 

kepegawaian di Dipenda sudah cukup baik. Jumlah pegawai sesuai dengan 

kebutuhan. Sedangkan untuk menjaga kualitas pegawai sebaiknya Dipenda 

lebih sering mengadakan pendidikan dan pelatihan.  

6. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Yang Efektif 

       Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terdapat bagian P2O yang 

berfungsi untuk melaksanakan kegiatan analisis dan pemantauan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja serta Sistem dan Prosedur Kerja Pemungutan 

Pajak. Fungsi ini sudah cukup berperan dalam membantu manajemen 
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menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya. Sedangkan 

fungsi pengawasan oleh pihak ekstern juga sudah mencukupi. Pengawasan 

dilakukan oleh badan yang berasal dari luar yaitu Badan Pengawas Daerah 

(Bawasda) dan Badan pengawas Keuangan (BPK), sehingga fungsi audit 

benar-benar dilakukan oleh pihak yang independen. 

                   Berdasarkan evaluasi pengendalian internal di Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang, terdapat kelemahan pada lingkungan pengendalian yaitu : 

1. Dalam Dinas Pendapatan Daerah  metode pengendalian manajemen 

diterapkan dengan sistem pengawasan melekat. Di dalam sistem ini para 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya dikontrol dan diawasi oleh 

atasannya masing-masing. Para atasan tersebut juga akan di kontrol dan 

diawasi oleh atasannya masing-masing. Akan tetapi hasil penerapan 

metode ini tidak diwujudkan dalam laporan tertulis dan hanya berdasar 

pada penilaian pribadi masing-masing atasan. Kelemahan sistem ini 

adalah lebih mengutamakan unsur subyektifitas tanpa ada ukuran kinerja 

yang jelas. Pengembangan karir pegawai yang tidak jelas akan berdampak 

pada buruknya kinerja pegawai. Tidak diperhatikannya prestasi dan 

kemampuan kerja sebagai dasar utama pengangkatan calon pejabat akan 

menimbulkan rasa frustasi bagi pegawai yang sudah bertahun tahun 

membangun pengembangan karir dirinya melalui prestasi kerja.  

Sebaiknya metode ini lebih didasarkan pada kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian hasilnya dilaporkan secara 
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tertulis agar dapat diketahui oleh pihak lain. Sehingga pegawai yang 

diusulkan untuk promosi jabatan oleh Kepala Instansi merupakan pegawai 

yang benar-benar kompeten untuk menduduki jabatan tersebut.  

Selain itu dalam promosi jabatan diperlukan juga evaluasi 

penyeleksian kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan jabatan 

termasuk job-discription, masukan internal dari dinas juga sangat 

dibutuhkan sehingga pegawai-pegawai yang ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi. 

4.4.2 Aktivitas Pengendalian 

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

       Dasar pokok dalam lingkungan pengendalian adalah kecakapan dan 

kejujuran karyawan yang melaksanakan praktik maupun prosedur. Pembinaan 

sumber daya manusia berkaitan erat dengan proses rekruitmen, pengangkatan, 

pelatihan, kompensasi, evaluasi, prestasi dan promosi karyawan. Dalam 

Dipenda sistem kompensasi masih belum diterapkan secara maksimal. Sistem 

reward and punishment masih belum dilaksanakan secara maksimal.  

Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan dan Pengendaliannya Pada Dinas 

Pendapatan Kota Malang 

1. Bagian Pendataan 

a.  Pendaftaran terdiri dari : 

1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan dengan cara mengisi formulir pendaftaran. 
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2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran WP yang 

telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa : 

a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam 

Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan 

dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per 

Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWPD. 

b. Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya 

dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. 

b.   Pendataan terdiri dari : 

1. Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD) 

2. Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah 

dicatat dalam Daftar SPTPD. 

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) 

yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa : 

a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam 

Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan. 

b. Apabila belum lengkap Formulir Pendataan dan lampirannya 

dikembalikan ke WP untuk dilengkapi. 

4.  Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan 

kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses penetapan. 

2.  Prosedur Penetapan 

1. Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu Data. 
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2. Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi 

Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai. 

3. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) rangkap 5 dengan 

pembagian : 

a. Lembar pertama warna putih untuk Wajib Pajak 

b. Lembar kedua warna merah untuk Bidang Pendaftaran, 

Pendataan dan penetapan. 

c. Lembar ketiga warna hijau untuk Bendahara Penerimaan. 

d. Lembar keempat warna kuning untuk Bidang Penagihan. 

e. Lembar kelima warna biru untuk Bidang Pengembangan Potensi 

dan Pengendalian Operasional (P2O) 

4. SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan 

Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftarnya ditandatangani oleh Unit 

Kerja yang membidangi Penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

5. Menyerahkan copy Daftar SKPD kepada Unit Kerja yang membidangi 

Penagihan, Unit Kerja P2O, BKP, dan Wajib Pajak. 

6. Apabila SKPD yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat 

waktu paling lama 30 hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan 

sanksi administrasi sebesar 2%. 

7. Membuat rekapitulasi SKPD sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang 

telah diterbitkan. 
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Untuk lebih jelasnya prosedur pendaftaran dan pendataan Pajak Hiburan dapat 

dilihat dalam flowchart berikut ini: 
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Gambar 4.2 
Sistem dan Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Hiburan 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
 

Sumber : Dinas pendapatan Daerah Kota Malang (data diolah) 2009 
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Keterangan : 

FPWP  :  Formulir Pendaftaran Wajib Pajak 

NPWPD :  Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

SPTPD :  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

DFP  :  Daftar Formulir Pendaftaran 

DIWP  :  Daftar Induk Wajib Pajak 

SKPD  :  Surat Ketetapan Pajak Daerah 

BKP  :  Bendaharawan Khusus Penerimaan 

P2O  :  Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

       Prosedur pendaftaran dan pendataan yang diterapkan pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang (Dipenda) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. 

       Kegiatan pendataan sangat menentukan dalam rangkaian pemungutan pajak 

hiburan, karena data yang dihimpun merupakan acuan dalam menentukan besarnya 

pajak yang akan ditetapkan. Kegiatan pendataan dilakukan setiap hari baik dengan 

mendatangi wajib pajak secara lapangan atau dengan mendata wajib pajak yang 

datang ke Dipenda.  

       Prosedur penetapan telah dilaksanakan dengan baik. Seksi penetapan bertugas 

untuk menghitung pajak terutang WP berdasarkan kartu data dari Bagian Pendataan 

yang kemudian berdasarkan nota perhitungan akan diterbitkan SKPD. Dari prosedur 

ini dapat dilihat bahwa Bagian Penetapan hanya bertugas menetapkan jumlah pajak 

berdasarkan data yang diperoleh oleh Bagian Pendataan. Pemisahan fungsi ini akan 
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dapat mengurangi kecurangan dalam penetapan pajak. Sedangkan untuk 

pengendaliannya Bagian Penetapan membuat Daftar Rekap Tahunan , hal ini 

dilakukan untuk mengetahui Wajib Pajak mana yang sudah diterbitkan SKPD-nya 

dan yang belum sehingga akan memudahkan untuk konfirmasi dengan Bagian  

Pendataan. 

3.   Prosedur Penyetoran, Pelaporan, dan Penagihan 

Prosedur Penyetoran 

a. Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menerima uang setoran dari 

Wajib Pajak atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang 

berwarna putih dan selanjutnya menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) yang diserahkan sebagai bukti pembayaran kepada Wajib Pajak 

dengan tembusan disampaikan kepada Bidang terkait yaitu : 

1. Lembar 1 warna putih untuk Wajib Pajak 

2. Lembar 2 warna merah untuk Bidang Penagihan 

3. Lembar 3 warna kuning untuk Bidang Pembukuan 

4. Lembar 4 warna biru untuk Bidang P2O 

5. Lembar 5 warna hijau untuk BKP 

b. Setelah SSPD divalidasi, lembar asli disertai dengan SKPD 

dikembalikan ke WP yang bersangkutan. 

c. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian dengan membuat 

Surat Tanda Setoran (STS) yang ditandatangani Bendahara Penerimaan 

dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan. 
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d. Bendahara Penerimaan mencatat seluruh penerimaan Pajak Daerah ke 

buku penerimaan Pajak Daerah dan membuat rekapitulasi rincian per 

jenis pajak daerah dengan tembusan kepada Bidang terkait yaitu : 

1. Rangkap 1 untuk arsip BKP 

2. Rangkap 2 untuk Bidang Penagihan 

3. Rangkap 3 untuk Bidang Pembukuan 

4. Rangkap 4 untuk Bidang P2O 

e. BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan 

Pertanggungjawaban penerimaan Pajak Daerah untuk di sampaikan 

kepada Bidang Pembukuan. 

Prosedur Pelaporan  

a. Mencatat kedalam Buku jenis Pajak masing-masing pada kolom 

penyetoran yang tersedia atas dasar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis. 

b. Mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWP dari WP masing-

masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar validasi dari 

SSPD. 

c. Mengarsip/meyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan 

memberi nomer urut file. 

d. Membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak 

atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom 

penetapan dan penyetoran. 
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e. Membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah 

dijumlah dari kolom penetapan dan penyetorannya. 

f. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah atas dasar 

Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar 

Tunggakan per WP. 

g. Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah beserta 

daftarnya kepada : Kepala Daerah, Unit Kerja pengelolaan Pendapatan 

Daerah lainnya dan P2O. 

Prosedur Penagihan 

       Penagihan pajak hiburan akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan pada Bagian 

Penagihan. Jika dalam waktu satu bulan WP belum membayar, maka akan 

dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang harus dibayar. 

Keterlambatan pembayaran pajak bagi wajib pajak hiburan yang bersifat tetap 

diberi waktu satu bulan, sedangkan bagi wajib pajak hiburan yang bersifat tidak 

tetap hanya diberikan waktu maksimal satu minggu atau biasanya setelah event 

selesai. Untuk pertunjukan hiburan yang bersifat sosial dapat meminta keringanan 

pembayaran dengan cara membuat surat permohonan keringanan pembebanan 

pajak yang diajukan kepada Walikota, dan atas keputusan Walikota akan 

diberikan keringanan pengenaan tarif pajak yang harus dibayar. Adapun prosedur 

penagihan pajak hiburan adalah : 

1. Penerbitan Surat Tegoran (ST) 

2. Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 
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3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

4. Penerbitan Surat Peringatan (SP) 

Prosedur Penagihan adalah : 

1. Berdasarkan tembusan SKPD dan laporan rekapitulasi SSPD dari Bendahara 

Penerimaan, Bidang Penagihan membuat rekapitulasi tunggakan SKPD. 

2. Membuat Surat Peringatan kepada WP dengan tembusan disampaikan ke 

Wajib Pajak setiap tanggal 15 dan tanggal 30. 

3. Melaksanakan koordinasi tentang permohonan keberatan dari wajib pajak 

dengan bidang terkait serta mempertimbangkan jumlah potensi obyek pajak 

dan kemampuan wajib pajak. 

4. Membuat rekapitulasi rincian tunggakan, upaya penyelesaian dan hasilnya 

serta beberapa informasi penting lainnya dan melaporkan kepada Kepala 

Dinas Pendapatan dengan tembusan kepada Bidang Pengembangan Potensi 

dan Pengendalian Operasional (P2O) setiap bulan paling lambat tanggal 15 

bulan berikutnya. 

Untuk lebih jelasnya prosedur Penyetoran, Pelaporan dan Penagihan 

dapat di lihat dalam flowchart berikut ini : 
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Gambar 4.3 
Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Daerah 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (data diolah) 2009 
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Keterangan : 

SKPD  :  Surat Ketetapan Pajak Daerah 

SSPD  :  Surat Setoran Pajak Daerah 

STS  :  Surat Tanda Setoran 

BPPD  :  Buku Penerimaan Pajak Daerah 

SP  :  Surat Peringatan 

WP  :  Wajib Pajak 

       Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan di Bendaharawan Khusus Penerimaan 

(BKP) saja. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan administrasi, serta pembuatan laporan 

tidak terlalu rumit. Selain itu juga akan mempermudah pengawasan terhadap 

pembayaran pajak. Setelah WP membayar di BKP maka tiap hari BKP akan 

menyetorkan uang ke Bank yang sudah ditunjuk. Penerimaan pembayaran pajak di 

atas jam 10 pagi akan di setorkan esok hari. 

       Sebagai pengendaliannya, dilakukan cross check antara BKP dengan Seksi 

Pembukuan pada akhir minggu. Bagian Pembukuan juga membukukan SSPD yang 

diterbitkan oleh BKP per Wajib Pajak. Jika terjadi ketidakcocokan maka akan 

diadakan cross check dengan Kasda. BKP membuat suatu pengendalian dengan 

membukukan SSPD yang masuk berdasarkan Wajib Pajak. Atas dasar informasi ini 

akan dilakukan cross check dengan Bagian Penagihan dan juga dengan Seksi 

Pembukuan. Cross check yang dilakukan dengan Bagian Penagihan dilakukan untuk 

mengetahui WP yang belum melakukan pembayaran. Pencocokan ini dilakukan tiap 
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hari agar Bagian Penagihan bisa dengan cepat membuat Surat Peringatan bagi WP 

yang menunggak. 
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Gambar 4.4 
Sistem dan Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan 

Dinas pendapatan Daerah Kota Malang 
 
 

 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (data diolah) 2009 
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Keterangan : 

SSPD  :  Surat Setoran Pajak Daerah 

BPPS  :  Buku Pembantu Penerimaan Sejenis 

DTWP  :  Daftar Tunggakan Wajib Pajak 

BJP  :  Buku Jenis Pajak 

LRPPD :  Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 

4.    Prosedur Pengembalian Kelebihan Pajak 

       Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadinya 

kelebihan pembayaran pajak daerah, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, 

tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkanya permohonan keberatan 

atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, 

ataupun sebab lainnya. Dalam hal demikian kelebihan pembayaran pajak daerah yang 

telah dilakukan oleh wajib pajak tidak hilang melainkan tetap menjadi hak wajib 

pajak. Apabila diinginkannya wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran 

pajak tersebut dikembalikan. Berikut prosedur pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak daerah : 

a. Menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pajak, melakukan pemeriksaan , membuat Laporan Pemeriksaan ditanda 

tangani oleh Petugas dan WP. 

b. Mencatat ke Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja 

Penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan 

Pembayaran Pajak Daerah. 
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c. Memperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan Pajak yang lain. Apakah 

mempunyai Hutang atau tidak, kemudian dibuat Nota Perhitungan. 

d. Setelah diperhitungkan dengan hutang Pajak yang lain, apabila kelebihan 

pembayaran kurang/sama dengan hutang pajak lainnya maka WP 

menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai Bukti 

Pembayaran/Kompensasi dengan pajak terutang, sehingga SKPDLB tidak 

diterbitkan. 

e. Apabila hutang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan 

kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima 

Bukti Pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan 

SKPDLB diterbitkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan dan diproses untuk 

penerbitan SPMKPD dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. 

g. Kas Daerah mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan 

SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

Untuk lebih jelasnya prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

daerah dapat dilihat dalam flowcart di bawah : 
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Gambar 4.5 
Sistem dan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 
 

 Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (data dioalah) 2009. 
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Keterangan : 

SPPKPP       : Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 

LP          : Laporan Pemeriksaan. 

BP          : Bukti Pemindahbukuan 

SKPDLB      : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

SPMKPD     : Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah 

SPMU          : Surat Perintah Mengeluarkan Uang 

       Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah terjadi karena jumlah 

kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang dan tidak seharusnya 

terutang. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain, pengembalian kelebihan pembayaran 

ini dilakukan oleh Bagian Pendataan.  

       Di Dinas Pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran tidak pernah 

terjadi. Selain itu Bagian Pendataan tidak mempunyai formulir SKPDLB serta 

belum dibuat prosedur secara teknis yang mengatur tentang pengembalian 

kelebihan pembayaran secara tunai. Akibatnya apabila terjadi kelebihan 

pembayaran pajak maka akan dapat merugikan WP karena tidak dapat 

dikembalikan secara tunai. Jika suatu saat terjadi kelebihan pajak maka akan 

dikompensasikan ke pajak berikutnya.  
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Pengendalian Fisik Atas Aset 

       Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk mengamankan dan 

melindungi aset yang beresiko. Pengendalian fisik atas kas yang 

diselenggarakan oleh Dipenda sudah cukup memadai. Uang kas di simpan di 

brankas di dalam ruangan BKP dengan akses yang dibatasi sehingga cukup 

melindungi kas dari pencurian atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain. 

Kunci brankas di pegang oleh satu orang saja yaitu Bendahara Penerimaan. 

Sedangkan penyetoran uang ke Bank dilakukan setiap hari.  

       Catatan akuntansi dan dokumen dokumen disimpan di lemari. Akan tetapi 

jumlah lemari belum memadai dengan jumlah dokumen dan catatan 

akuntansi. Ada dokumen-dokumen yang diletakkan di meja karena terlalu 

sempit ruangan dan jumlah lemari yang sedikit. Oleh karena itu sebaiknya 

lemari di ruangan BKP di tambah agar semua dokumen bisa disimpan dengan 

baik dan rapi. 

       Selain itu formulir seperti cek dan surat perintah membayar diberi nomer 

urut tercetak (prenumbered), secara fisik diamankan dan aksesnya 

dikendalikan. Aset berupa peralatan dan inventaris kantor lainnya diberi 

identitas aset yang dilekatkan pada meubelair. 

4.  Pemisahan Fungsi 

       Berdasarkan uraian tugas masing-masing bagian yang sudah dijelaskan di 

atas, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah melakukan pemisahan 

fungsi dengan baik. Tanggung jawab dan tugas antara pegawai yang terkait 
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dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau 

penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi penyimpanan dan penangangan 

aset sudah dipisahkan. Bendahara pengeluaran dalam mengeluarkan kas harus 

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan. Pemisahan 

fungsi otorisasi untuk mengeluarkan kas dari fungsi pemegang kas dapat 

mendukung tercapainya sistem pengendalian internal guna mengamankan 

aktiva Dipenda. Selain itu saldo bank direkonsiliasi oleh bagian Pembukuan 

yang tidak mempunyai tanggung jawab atas penerimaan, pengeluran, dan 

penyimpanan kas. 

5. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

       Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan untuk 

memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang 

dilaksanakan. Otorisasi dilakukan untuk melindungi aktiva perusahaan dan 

menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana mestinya. Bentuk otorisasi 

dalam pencapaian pengendalian internal di Dipenda misalnya pada saat 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus diotorisasi oleh 

Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terlebih dahulu 

sebelum diberikan kepada Wajib Pajak.  

       Berdasarkan evaluasi sistem pengendalian internal pada Dinas 

Pendapatan daerah Kota Malang, terdapat beberapa kelemahan pada aktivitas 

pengendalian yaitu : 
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1. Sistem reward and punishment masih belum dilaksanakan secara maksimal. 

Kurangnya penghargaan karyawan ini dapat menyebabkan pegawai kurang 

termotivasi dalam melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaannya sebaik 

mungkin. Sebaiknya Dipenda mengusulkan untuk membuat suatu sistem 

reward and punishment sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang 

kompetitif. Misalnya dengan memberikan insentif bagi team yang mempunyai 

kinerja bagus, memberikan insentif bagi karyawan yang tidak pernah absen 

dalam satu tahun. 

2. Dalam proses pendataan, terdapat kemungkinan Wajib Pajak kurang jujur 

dalam melaporkan pendapatannya. Wajib Pajak menuliskan jumlah 

pendapatan serendah-rendahnya agar pajak yang dikenakan juga kecil.  

Dalam hal ini diperlukan tindakan proaktif dari Dipenda. Sebaiknya Bagian 

Pendataan lebih sering melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui 

keadaan usaha WP, dan kemudian memperkirakan apakah pajak yang 

dikenakan sesuai atau tidak. 

3. Mekanisme pengawasan yang lemah untuk dapat mencegah terjadinya WP 

yang tidak terdata dalam arti tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD) juga menjadi suatu permasalahan. Permasalahan yang lain 

yaitu pelaksanaan sanksi hukum yang lemah bagi pelanggar Perda Pajak 

Hiburan atau jenis pajak yang lain, misalnya WP yang baru terjaring padahal 

kegiatan usahanya sudah berjalan relatif lama.  
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Untuk mencegah terjadinya WP yang tidak terdata, Bidang Pendataan harus 

mengerahkan seluruh karyawannya lebih efektif lagi untuk melakukan 

pendataan Wajib Pajak per ruas jalan, sehingga WP yang terdaftar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Sanksi hukum yang tegas juga diperlukan 

bagi WP yang melanggar Perda. Selain itu Dipenda juga harus lebih sering 

melakukan sosialisasi terhadap pengusaha bahwa mendaftarkan usahanya dan 

membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu merupakan kewajiban setiap 

warga negara dan akan berdampak pada pembangunan Kota Malang. 

4.     Terdapat prosedur yang belum tersedia yaitu prosedur pengembalian kelebihan 

pajak daerah. 

Meskipun kelebihan pajak tidak pernah terjadi, sebaiknya Dinas Pendapatan 

membuat prosedur untuk mengambil kelebihan pembayaran pajak secara tunai 

dan dibuat seksi di Bagian Pendataan yang mengurusi kelebihan pajak 

tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi agar jika suatu saat terjadi kelebihan 

pembayaran pajak, maka WP tidak merasa dirugikan dan pemrosesan 

pengembalian pembayaran akan lebih mudah dilakukan. 

4.4.3 Informasi dan Komunikasi 

       Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. Informasi bisa berupa informasi keuangan atau 

nonkeuangan. Dengan sistem akuntansi dapat dihasilkan informasi yang akan 
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bermanfaat bagi pengambilan keputusan.Berikut ini akan dibahas tentang 

sistem akuntansi di Dipenda Kota Malang : 

a. Formulir 

Formulir merupakan media untuk mencatat semua peristiwa yang 

terjadi dalam suatu organisasi. Formulir juga sebagai bukti akurat dari 

suatu transaksi dalam sistem akuntansi. Formulir yang digunakan dalam 

kegiatan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan, meliputi : 

1. Formulir Pendaftaran merupakan formulir yang digunakan untuk 

mencatat data lengkap tentang wajib pajak yang akan dikenakan pajak 

atau formulir yang akan digunakan oleh setiap wajib pajak untuk 

mendaftarkan obyek pajaknya. 

2. Surat Permintaan Perforasi merupakan formulir yang digunakan oleh 

wajib pajak untuk melaporkan jumlah karcis yang akan dioperasikan 

dalam penyelenggaraan hiburan. 

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang 

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundangan-

undangan perpajakan daerah. 

4. Kartu Data Pajak Hiburan, merupakan kartu pajak yang berisi data 

obyek pajak dan subyek pajak yang digunakan sebagai dasar 

penetapan besarnya pajak. 
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5. Nota Perhitungan Pajak Daerah, merupakan formulir yang berisi 

tentang perhitungan pajak dan jumlah uang yang harus dibayarkan 

oleh wajib pajak. 

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan surat ketetapan 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi 

administrasi, dan jumlah yang  masih harus dibayar. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah Surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 

atau tidak seharusnya terutang. 

9. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke tempat pembayaran yang ditunjuk. 

10. Bukti Setoran Bank, merupakan formulir penyetoran sejumlah uang 

kepada Bank oleh BKP. 

Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 

Tentang Kegiatan Administrasi dan Formulir yang dipergunakan 

dalam Sistem dan Prosedur Pajak Daerah, telah disebutkan berbagai 

formulir yang harus digunakan untuk pemungutan pajak daerah dan 
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disertakan pula bentuk-bentuk formulir. Namun tidak semua formulir 

yang ada dalam pedoman tersebut dapat diterapkan, karena biaya yang 

terlalu mahal dan tenaganya tidak cukup. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar data dalam formulir tepat 

dan dapat dijamin keakuratannya adalah bentuk formulir, sedapat 

mungkin perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip perancangan 

formulir. 

Berikut ini merupakan analisis terhadap beberapa formulir yang 

digunakan dalam Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan : 

1. Formulir Pendaftaran 

Formulir pendaftaran ada 2 macam yaitu : 

a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

Orang Pribadi 

1. Formulir ini terdiri dari 2 lembar dan dibuat 

rangkap 1.  Sebaiknya formulir ini dibuat rangkap 2 

agar formulir yang asli diberikan kepada WP 

sedangkan tembusan bisa langsung memberikan 

informasi yang digunakan untuk Seksi Pendataan. 

2. Formulir pendaftaran ini telah disusun secara 

sederhana dan ringkas dan hanya mencantumkan 

data-data penting saja.  
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3. Pada formulir ini telah dicantumkan nama dana 

alamat organisasi yaitu Dinas Pendapatan untuk 

memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi 

pihak luar. 

4. Formulir ini tidak mencantumkan tanda terima 

untuk WP. Tanda terima ini seharusnya diberikan 

kepada WP sebagai bukti bahwa WP sudah 

mendaftarkan diri. 

5. Telah dicantumkan nama dan formulir tersebut 

yaitu :” Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib 

Retribusi Orang Pribadi”, tujuannya untuk 

memudahkan identifikasi terhadap formulir 

tersebut. 

6. Formulir pendaftaran ini tidak mencantumkan 

nomor urut tercetak, sehingga kurang adanya 

pertanggungjawaban terhadap pemakaian formulir. 

b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi 

Badan 

1. Formulir ini terdiri dari 2 lembar rangkap satu. 

Formulir ini hampir sama dengan formulir 

pendaftaran untuk WP perorangan.  
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2. Dalam formulir ini telah dicantumkan nama dan 

alamat organisasi, nama formulir dan nomor 

identifikasi yaitu ”Model : DPD-01B” 

3. Tidak dicantumkan nomor urut tercetak 

4. Telah disediakan kolom yang diisi oleh petugas 

yang bertanggungjawab atas formulir tersebut 

5. Tidak terdapat tanda terima yang akan diberikan 

sebagai tanda bukti kepada Wajib Pajak. 

2. Surat Permintaan Perforasi 

1. Formulir ini terdiri dari 1 lembar rangkap 2. 

2. Penyusunanya secara sederhana dan ringkas namun 

tetap jelas dan dapat dimengerti. 

3. Dalam formulir ini nomor urut tercetak tidak ada. 

4. Terdapat kolom-kolom yang akan diisi oleh pihak 

yang memberi otorisasi. 

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan 

1. Formulir ini terdiri dari 2 lembar tanpa dibuat 

rangkap. Seharusnya formulir ini dibuat tangkap 2, 

lembar pertama untuk WP dan lembar kedua untuk 

Bagian Pendataan. 
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2. Tidak terdapat kolom yang menerangkan petugas 

yang menangani Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). 

3. Terdapat Nomor urut tercetak. 

4. Nama dan alamat organisasi serta nama formulir 

telah dicantumkan 

4. Kartu Data Pajak Hiburan 

1. Kartu data pajak hiburan ini terdiri dari 2 halaman 

tetapi bolak balik dan tidak ada tembusannya. 

Halaman 1 diisi oleh Bidang Pendataan, 

Pendaftaran, dan Penetapan. Sebaiknya Kartu Data 

ini dibuat menjadi 2 halaman dan rangkap 2 dengan 

pendistribusian pada Seksi Pendataan dan Seksi 

Penetapan. Penambahan jumlah Kartu Data ini 

bertujuan agar prosedur dalam penetapan pajak 

tidak terlalu rumit. Kartu Data yang diserahkan 

pada Seksi Penetapan tidak perlu dikembalikan 

pada Seksi Pendataan setiap kali selesai dilakukan 

perhitungan pajak. 

2. Formulir ini sudah mencantumkan nama formulir 

dari pihak-pihak yang memberi otorisasi. 
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3. Di dalam Kartu ini tidak mencantumkan : nama dan 

alamat organisasi dan urut tercetak. 

5. Kartu NPWPD 

1. Kartu ini berisi nama, alamat, dan NPWPD yang 

diberikan oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 

Fungsinya adalah sebagai pengenal dan digunakan 

saat akan membayar pajak. 

6.  Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hiburan. 

1. Formulir ini telah disusun secara ringkas yaitu 

terdiri dari 1 halaman 5 rangkap. 

2. Formulir ini sudah mencantumkan nomor urut 

tercetak. 

3. Nama dan alamat organisasi serta nama formulir 

sudah diantumkan. 

7.  Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

1. Terdiri atas 1 halaman dan dibuat rangkap 5. 

2. Telah mencantumkan : 

- Nama dan alamat organisasi, yaitu Dinas 

Pendapatan 

- Nama formulir, yaitu SSPD 

- Nomor urut tercetak sebagai pengawasan 

pemakaian formulir. 
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       Informasi yang dihimpun harus dikomunikasikan kepada pimpinan 

maupun pegawai yang memerlukan. Untuk menyelenggarakan informasi dan 

komunikasi yang efektif instansi harus menyediakan dan memanfaatkan 

berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, 

dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Di Dipenda bentuk 

dan sarana komunikasi bisa berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, 

surat edaran, internalet, intranet, e-mail dan arahan lisan.  

4.4.4  Pemantauan 

       Reviu atas kinerja instansi diterapkan dengan keterlibatan Pimpinan 

Instansi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Selain itu Pimpinan 

juga membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Pimpinan 

Instansi juga melakukan reviu secara berkala dengan membandingkan kinerja 

dengan rencana. 

Di dalam pemerintahan  pemantauan pengendalian internal diartikan 

sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan 

proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya 

segera ditindaklanjuti. Fungsi audit merupakan bagian yang penting di dalam 

satuan usaha. Dengan fungsi audit  pengendalian internal dapat diawasi dan 

dievaluasi  dengan baik. Adanya fungsi audit akan dapat mencegah terjadinya 

penyelewengan dan kecurangan dalam perusahaan. Komite audit di Dipenda 

tidak terdapat dalam struktur organisasi. Akan tetapi fungsi audit dilaksanakan 
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oleh Badan independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan 

Pengawas Daerah (Bawasda). Bawasda dan BPK melakukan pengawasan 

melalui laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Dipenda. 

Kedua Badan tersebut juga menilai ketaatan Dipenda terhadap peraturan 

pemerintah daerah setempat dengan menilai apakah laporan 

pertanggungjawaban tersebut sudah benar dan sudah  dilaksanakan sesuai 

prosedur dan peraturan yang berlaku. 

       Di Dipenda terdapat suatu bagian yang berfungsi sebagai pemeriksa dan 

pengawas yaitu Bagian Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O). 

Bagian ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisa evaluasi dan 

pemantauan (monitoring) tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Sistem dan 

Prosedur Kerja Pemungutan Pajak.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Evaluasi Pengendalian 

Internal Atas Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Kota 

Malang”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Instansi Pemerintahan, sistem pengendalian internal dapat memberi 

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi 

pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan 

pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan 

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2. Pengendalian internal atas pelaksanaan pemungutan Pajak  Hiburan pada 

Dipenda Kota Malang secara umum sudah cukup efektif, dimana pada tiap-

tiap tahap pemungutan sudah mempunyai pengendalian sendiri-sendiri. 

Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus 

diperbaiki. Evaluasi pengendalian internal atas pemungutan pajak hiburan 

sebagai berikut : 

a.  Lingkungan Pengendalian 

Pada lingkungan pengendalian sudah terdapat standard etika kepegawaian,  

Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah 

sesuai dengan Perda yang berlaku  serta Job description sudah diuraikan 
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secara jelas dan tidak ada duplikasi pekerjaan. Akan tetapi terdapat 

kelemahan yaitu : 

1. Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dikontrol dan diawasi oleh 

atasannya, akan tetapi hasil penerapan metode ini tidak diwujudkan 

dalam laporan tertulis dan hanya berdasar penilaian pribadi masing-

masing atasan. Untuk mengurangi unsur subyektifitas sebaiknya 

metode pengawasan ini dilaporkan secara tertulis agar dapat diketahui 

oleh pihak lain. 

2. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia kurang memadai, yaitu : 

Belum diterapkan sistem reward and punishment secara maksimal.  

b.      Aktivitas Pengendalian 

Prosedur pengendalian pemungutan pajak hiburan sudah cukup baik,  

prosedur pendataan, penetapan dan juga penerbitan SKPD dilakukan oleh 

unit kerja yang berbeda-beda sehingga resiko untuk manipulasi data bisa 

diperkecil. Namun ada beberapa kelemahan yaitu : 

1. Mekanisme pengawasan yang lemah untuk dapat mencegah terjadinya 

WP yang tidak terdata serta pelaksanaan sanksi hukum yang lemah 

bagi pelanggar Perda Pajak Hiburan atau jenis pajak yang lain. Dalam 

hal ini Bidang Pendataan dan Penetapan harus mengerahkan seluruh 

karyawannya secara efektif untuk melakukan pendataan Pajak Daerah 

per ruas jalan sehingga jumlah WP yang terdaftar sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 
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2. Dalam proses pendataan dengan menggunakan sistem menghitung 

pajak sendiri (self assesment), banyak WP yang kurang jujur dalam 

melaporkan pendapatannya agar pajak yang dikenakan kecil. 

3. Pada pajak hiburan yang bersifat tidak tetap yang menggunakan media 

karcis terdapat kelemahan yaitu beredarnya tiket yang belum 

diperforasi oleh Bagian Pendataan, pemalsuan tiket, dan tidak 

dirobeknya tiket bagi pengunjung yang akan menikmati hiburan. 

Dinas Pendapatan harus lebih jeli dalam memonitoring perhitungan 

dan peredaran tiket masuk untuk menikmati hiburan. Kecurangan 

dapat dilihat apabila jumlah pengunjung yang menikmati hiburan 

diperkirakan melebihi tiket yang dilaporkan.  

4. Tidak terdapat prosedur secara teknis yang mengatur tentang 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tunai kepada Wajib 

Pajak. 

5. Terdapat beberapa formulir yang belum bernomor urut tercetak 

(prenumbered). 

c.   Untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, Dipenda 

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Bentuk dan sarana 

komunikasi bisa berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat 

edaran, internalet, e-mail dan arahan lisan. 

d.  Pemantauan di Dipenda dilakukan oleh Badan Independen yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). 
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BPK dan Bawasda melakukan pengawasan melalui laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Dipenda. Kedua Badan 

tersebut menilai ketaatan Dipenda terhadap peraturan pemerintah daerah 

setempat dengan menilai apakah laporan pertanggungjawaban tersebut 

sudah benar dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang 

berlaku. 

5. 2.  Saran 

       Saran-saran perbaikan yang dapat diberikan oleh penulis untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan tersebut adalah : 

a. Pada lingkungan pengendalian dilakukan sistem reward and punishment 

sehingga pegawai akan termotivasi untuk melakukan pekerjaanya sebaik 

mungkin. Misalnya dengan membuat sistem penghargaan bagi team 

yang mempuntai kinerja bagus, atau pemberian insentif bagi pegawai 

yang mempunyai kinerja bagus. 

b. Perbaikan Prosedur Pengendalian 

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus lebih sering 

melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha bahwa mendaftarkan 

usahanya dan membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu 

merupakan kewajiban setiap warga negara dan akan berdampak 

positif pada pembangunan Kota Malang. 

2. Bagian Pendataan dan Penetapan harus lebih teliti dalam memeriksa 

pencatatan nilai peredaran usaha Wajib Pajak yang akan menjadi 
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dasar pengenaan pajak daerah. Selain itu Bagian Pendataan juga 

lebih sering melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui 

peredaran usaha WP dan kemudian memperkirakan apakah pajak 

yang dikenakan sesuai dengan keadaan di lapangan atau tidak. 

3. Meskipun tidak pernah terjadi pengembalian kelebihan pajak daerah, 

Dinas Pendapatan harus mempunyai prosedur untuk pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak secara tunai. Hal ini untuk 

mengantisipasi agar pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, 

maka WP tidak merasa dirugikan dan pemrosesan pengembalian 

pembayaran akan lebih mudah dilakukan. 

4. Memberi nomor urut tercetak pada setiap formulir yang belum 

prenumbered agar terdapat pertanggungjawaban atas penggunaan 

formulir. 

 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim. 2008. Peraturan Walikota Malang No 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas 

Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. 

 

Anonim. 1999. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan 

Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-

Lain. 

 

Anonim. 2008.  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1998 Tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

 

Anonim. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

Anonim.  2000. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

Anonim.  2001. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 

 

Anonim.  2001. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 

 

Anonim. 1998. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No.2 Tahun 

1998 Tentang Pajak Hiburan. 

 

Baridwan, Zaki.1998.Sistem Akuntansi – Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi 5. 

Cetakan ke-7. Yogyakarta: BPFE. 

 

Bodnar, H. George dan Wiliam S. Hopwood. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. 

Diterjemahkan Oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi M.Tambunan. Edisi 6. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Hall, James A.2007. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Horngren, Charles T. 1992. Akuntansi Manajemen. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.   

 

Indiantoro, Nur dan Supomo. 1999. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Manajemen. Edisi I. Yogyakarta:  BPFE. 

 

Jusuf, Al Haryono,2001. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta: STIE YKPN. 

 

Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Edisi 9. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

 

Mulyadi.2001. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Cetakan ke-3. Jakarta: Salemba Empat. 



Lampiran 1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/ Retribusi Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	COVER.pdf
	SURAT PERNYATAAN,.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	ABSTRAK INDONESIA.pdf
	ABSTRAK INGGRIS.pdf
	DAFTAR ISI,.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Lampiran.pdf

