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BABI 

i>ENDAHULUAN 

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi 

kewenangan untuk menjalankan pcmerintahan. Pelaksanaan pcmerintahan hanyu 

dapat dilaksanakan dcngan adanya beberapa unsur pendukung, salah s:uunya 

adalah tersedianya dana yang memadai. sebab tanpa dukungan dana, semua 

progmm pemerintah tidak akan dapat di!aksanakan dan uu berarti fungst 

pemerintahan dalam suatu ncgar� tidak akan berjalan secara optimal. Dana yang 

dipci'Oich ncgara mcrupakan pencrimaan yang digunakan untuk menyusun 

anggaran pendapatan dan bclanja negara. Anggaran tcrscbut merupakan 

pcmbiayaan yang digunakan untuk penyclcnggaraan pcmcrintahan dan kepcrluan 

pemb:mgunan. 

SehuiJungan dengan hal terscbut, pcmerintah harus mempcrolch pcnguasaan 

atas sumber-sumber ckonomi untuk dapat menjalankan kegiatan·kcgiatannya. 

Sumber-sumber ini dapat dibdi <lcngan uang. sepeni lazimnya dilakukan 

masyarakat modem. Uang yang dtbutuhkan dapat diciptakan oleh pemerintah atau 

dapat diperoleh juga melalui pinjnman, pt:mbayaran-pembayaran untuk jasa dan 

yang pada zaman sekarang biasa dip.:rolch melalui pcrpaja�an. Sumbcr dana mi 

juga banyak digunakan untuk mcnyt:lt:nggarakan pemerintahan secam rutin. 

apalagi yang disertai dengan pcmbangunan. SumbeNumber dana ter:.el>ut 

dipcroleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang pada umumnya dikelola 

1 



dengan ketal, sepcrti yang dipcroleh dari sumber kekayaan alam, pinjaman luar 

negcri dan sektor pajak tenoasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pajak Bumi dan Bangunan ini diadakan dalam rangka memperbaiki S1stcm 

perpajakan yang berlaku sebclumnya, khususnya yang berkenaan dcngan pajak 

kebendaan dan kekayaan atas pcmil ikan harta benda. Dengan diadakannya 

pembaharuan sistem pcrpajakan tcrsebut diharapkan kemampunn Negura dan 

masyarakat untuk membiaya1 pcmbangunan dari sumber-sumbcr dalum negcri 

semakin meningkat, mcndorong pemerataan pembangunan scr1a kemu ngkinan 

pemanfaatan sumbcr daya atom secara optimal. Dalam struklur pcmcnntahan 

Negara Republik Indonesia, Kclur..than merupakan suatu pemerintah yang 

langsung berada dibawah pemcnntah dacrah kabupaten atau kota, schmgga 

mcnjadi tumpukan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam 

pembangunan maupun kem�yarakatan. 

Berdasarkan laporan Pajak Bumi don Bangunan (PBB) Kclurahan Pctisah 

Hulu dalam cmpal tahun akhir, mcnUJ;jukkan bahwa pcngelol;•an PllB d1 

kelurahan ini belum optimal. Hal i111 diindikasikan dari tidak alau belum 

lercapainya target pcnerimaan PBB dalam realisasi pencrimaan PBB. Unluk leb1h 

jclasnya dapal dilihat melalui tabel bcrikut ini : 
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