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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi asas tugas 

pembantuan dalam pemerintahan desa pada pengelolaan PBB di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo meliputi pelaksanaan, kendala, dan 

solusi.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi 

kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data dan 

teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis 

interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun sebagai petugas 

penyampai SPPT. Kepala dusun menerima SPPT dari kecamatan pada awal 

bulan April yang kemudian dibagikan kepada wajib pajak dengan mendatangi 

rumah masing-masing wajib pajak dan mendapatkan komisi Rp 1.000 setiap 

lembar SPPT. Kepala desa menjalankan fungsi kontrol dalam pendistribusian 

SPPT. Kendala yang dihadapi ketika pendistribusian SPPT antara lain: 1) 

Alamat wajib pajak yang ada di luar kota/di luar Desa Gonilan sehingga SPPT 

tidak sampai kepada wajib pajak, 2) Nama wajib pajak dengan objek pajak yang 

sama (dobel) sehingga salah satu SPPT tersebut harus dihapuskan, 3) Kekeliruan 

nama wajib pajak karena kepemilikan objek pajak tersebut sudah menjadi milik 

wajib pajak yang baru. Sehingga SPPT tidak sampai kepada wajib pajak yang 

baru, 4) Kesalahan menuliskan nama atau alamat wajib pajak sehingga wajib 

pajak tersebut harus membetulkannya. Solusi yang telah dilakukan, yaitu: 1) 

Alamat wajib pajak yang ada di luar kota dan SPPT tidak tersampaikan, maka 

SPPT tersebut dikembalikan ke kecamatan, 2) Ketika ada wajib pajak dengan 

objek pajak yang sama (dobel), wajib pajak menghapus salah satu dengan 

membetulkan di kantor DPPKAD kabupaten, 3) Ketika wajib pajak itu sudah 

berganti, padahal SPPT itu masih atas nama pihak pertama, maka dicari sampai 

ketemu wajib pajak yang baru. Sehingga SPPT bisa diterbitkan dan SPPT yang 

salah tersebut dikembalikan ke kecamatan, 4) Ketika terdapat kekeliruan 

penulisan nama maupun alamat, wajib pajak membetulkan di kantor DPPKAD 

kabupaten. 

Kata kunci: implementasi, asas tugas pembantuan, pemerintahan desa, 

pengelolaan, PBB. 

 



PENDAHULUAN 

PBB adalah pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat, 

namun hasil penerimaannya diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan 

masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak, sehingga 

sebagian besar hasil penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah 

(Munawir, 2000:255).Pemerintah desa sebagai penerima tugas pembantuan 

merupakan level pemerintahan yang terendah. Desa disebut sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 

kabupaten/kota (Nurcholis 2005:135). 

Kepala desa berperan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya dalam mensosialisasikan pemungutan PBB kepada 

masyarakat. Kepala desa dan/atau perangkat desa lainnya membantu 

mensosialisasikan dan melakukan pemungutan PBB kepada masyarakat dan 

kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap hal tersebut. 

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau 

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.   

Di beberapa daerah muncul berbagai macam permasalahan dalam proses 

pemungutan PBB. Beberapa warga mengeluhkan pembayaran PBB rumit, 

terutama sejak pengelolaan PBB ditangani langsung oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Beberapa daerah belum siap menerima peralihan tersebut, 

sehingga terjadi penurunan pelayanan bagi wajib pajak. Setelah PBB dikelola 

daerah, pembayarannya hanya bisa dilakukan di bank daerah (Kompas, 19 

Agustus 2014). Permasalahan lainnya, kapasitas lembaga yang menangani PBB 

sangat lemah. Lembaga tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 

sosialisasi, menangani wajib pajak, hingga penguasaan teknologi informasi 

(Kompas, 20 Agustus 2014). 



Melihat berbagai macam permasalahan yang ada dalam pengelolaan PBB 

tersebut, maka diperlukan petugas yang kompeten dalam mengelola PBB serta 

wajib pajak PBB yang memiliki kesadaran untuk membayar PBB. Untuk itu, 

diperlukan sosialisasi melalui pendidikan, salah satunya melalui Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Seorang guru dapat memberikan contoh 

yang relevan dengan pengelolaan asas tugas pembantuan, salah satunya 

pengelolaan PBB. Sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah 

ada sejak dalam bangku sekolah. Selain itu, petugas pemungut pajak maupun 

pemerintah setempat tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan terkait 

pembayaran pajak kepada masyarakat agar setiap masyarakat memiliki kesadaran 

yang tinggi akan kewajiban berbangsa dan bernegaranya untuk membayar pajak. 

Setelah diadakan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, maka akan 

menghasilkan suatu tujuan yang sesuai dengan harapan, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Asas Tugas 

Pembantuan dalam Pemerintahan Desa, Studi Kasus Pengelolaan PBB di Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan penelitian 

adalah Bagaimana implementasi, kendala, dan solusi asas tugas pembantuan 

dalam pemerintahan desa mengenai pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo?. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi, kendala, dan solusi asas 

tugas pembantuan dalam pemerintahan desa mengenai pengelolaan PBB di Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak bulan September sampai 

bulan Desember 2014. Tempat penelitian ini di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, karena penelitian ini menggambarkan keadaan subjek dan objek 



penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan data-data 

yang diperoleh dari informan, dokumen maupun dari hasil pengamatan. Strategi 

penelitian ini adalah studi kasus bahwa penelitian yang datanya sesuai dengan 

masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi 

kasus dalam penelitian ini adalah pengelolaan PBB di Desa Gonilan kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

Subjek penelitian ini adalah kepala UPTD DPPKAD Kecamatan Kartasura, 

Kepala Desa Gonilan, kepala dusun Desa Gonilan, dan wajib pajak Desa Gonilan. 

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan PBB di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif asas tugas 

pembantuan. 

Sumber data adalah data yang menunjukkan kualitas dari keadaan, proses, 

dan kejadian yang dinyatakan dalam perkataan dan tindakan. Sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari informan/narasumber yang meliputi kepala UPTD 

DPPKAD Kecamatan Kartasura, Kepala Desa Gonilan, kepala dusun Desa 

Gonilan, dan wajib pajak Desa Gonilan, tempat/peristiwa yaitu di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo/pengelolaan PBB dalam perspektif 

asas tugas pembantuan, dan dokumen yang meliputi buku DHKP PBB tahun 

2014, beberapa KK wajib pajak Desa Gonilan, SPPT wajib pajak Desa Gonilan, 

serta SK Kepala Desa Gonilan tentang petugas penyampai SPPT. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah kisi-kisi observasi, kisi-kisi wawancara, dan kisi-kisi telaah 

dokumen. 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah dengan triangulasi sumber data yang diperoleh dari 

narasumber/informan, dokumen, dan peristiwa yang terjadi. Serta triangulasi 

teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui telaah wawancara, telaah 

observasi, dan telaah dokumen. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model 

interaktif. Adapun komponen-komponen teknik analisis data model interaktif 



antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan desa pada 

pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

terdiri dari tiga hal, yaitu penerimaan SPPT dari kecamatan, pendistribusian SPPT 

kepada wajib pajak, dan pelaksanaan fungsi kontrol pendistribusian SPPT dari 

kepala desa. 

Penerimaan SPPT dari kecamatan sudah dilaksanakan dengan baik melalui 

prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu dengan mengundang kepala dusun (selaku 

petugas penyampai SPPT) ke kecamatan dan membagikan sesuai dengan jumlah 

wajib pajak yang ada di Desa Gonilan (jumlahnya sesuai dengan buku DHKP 

PBB dan SK Kepala Desa). Penerimaan SPPT dari kecamatan biasanya 

dilaksanakan pada awal bulan April. SPPT yang diterima Desa Gonilan sebanyak 

2.820 lembar, dengan jumlah pajak keseluruhan Rp 572.916.765.  

Kepala dusun Desa Gonilan telah melakukan pendistribusian SPPT kepada 

wajib pajak dengan cara mendatangi rumah masing-masing wajib pajak kemudian 

memberi tanda centang di samping nama wajib pajak pada buku DHKP PBB yang 

telah menerima SPPT. Kepala dusun yang ada di Desa Gonilan ada 3 orang. 

Masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk membagikan SPPT kepada 

wajib pajak. Kepala Dusun I bernama Bapak Sanggup Prasojo bertugas 

membagikan SPPT di 9 RT dan 3 RW (412 WP), Kepala Dusun II bernama 

Bapak Samidi bertugas membagikan SPPT di 6 RT dan 2 RW (684 WP), dan 

Kepala Dusun III Ibu Erna Widayati bertugas membagikan SPPT di 17 RT dan 6 

RW (1.577 WP). Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai SPPT kepada 

wajib pajak, kepala dusun mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000 setiap lembar 

SPPT. Setelah selesai membagikan SPPT kepada wajib pajak, kepala dusun 

memberikan laporan kepada kepala desa mengenai tugasnya dan menyampaikan 

beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian SPPT kepada wajib 

pajak. 



Fungsi kontrol merupakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap suatu hal. 

Dalam kaitannya dengan pendistribusian SPPT, kepala desa mempunyai fungsi 

untuk mengawasi dan memeriksa pendistribusian SPPT kepada wajib pajak. 

Bapak Wahyu selaku Kepala Desa Gonilan sdah melaksanakan fungsi kontrol 

terhadap pendistribusian SPPT selama menjalankan tugasnya sebagai 

penanggungjawab penagihan PBB di desa. Dengan melakukan fungsinya tersebut, 

kepala desa dapat mengetahui kinerja dari kepala dusun dan mengetahui 

pelaksanaan pendistribusian SPPT di lapangan, serta ketika terdapat suatu kendala 

bisa didiskusikan untuk mencari jalan keluar. Pelaksanaan fungsi kontrol 

pendistribusian SPPT dari kepala desa dilakukan dengan menanyai masing-

masing kepala dusun terkait kendala dan perkembangan pendistribusian SPPT di 

lapangan. 

Kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan 

desa pada pengelolaan PBB Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. Pelaksanaan pengelolaan PBB di Desa Gonilan tidak menemui 

kendala yang berarti, hanya terdapat beebrapa kendala dalam proses 

pendistribusian SPPT kepada wajib pajak, diantaranya yaitu: 1) Alamat wajib 

pajak yang ada di luar kota/di luar Desa Gonilan sehingga SPPT tidak sampai 

kepada wajib pajak, 2) Nama wajib pajak dengan objek pajak yang sama (dobel) 

sehingga salah satu SPPT tersebut harus dihapuskan, 3) Kekeliruan nama wajib 

pajak karena kepemilikan objek pajak tersebut sudah menjadi milik wajib pajak 

yang baru. Sehingga SPPT tidak sampai kepada wajib pajak yang baru, 4) 

Kesalahan menuliskan nama atau alamat wajib pajak sehingga wajib pajak 

tersebut harus membetulkannya. 

Solusi dari kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam 

pemerintahan desa pada pengelolaan PBB Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. Solusi yang telah dilakukan oleh pihak desa dalam 

menghadapi kendala yang ada, yaitu: 1) Alamat wajib pajak yang ada di luar kota 

dan SPPT tidak tersampaikan, maka SPPT tersebut dikembalikan ke kecamatan, 

2) Ketika ada wajib pajak dengan objek pajak yang sama (dobel), wajib pajak 

menghapus salah satu dengan membetulkan di kantor DPPKAD kabupaten, 3) 



Ketika wajib pajak itu sudah berganti kepada pihak ke tiga maupun ke empat 

padahal SPPT itu masih atas nama pihak pertama, maka dicari sampai ketemu 

wajib pajak yang terakhir. Sehingga SPPT bisa diterbitkan dan SPPT yang salah 

tersebut dikembalikan ke kecamatan, 4) Ketika terdapat kekeliruan penulisan 

nama maupun alamat, wajib pajak membetulkan di kantor DPPKAD kabupaten 

sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan SPPT berikutnya. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada 

bab IV maka penelitian ini yang berjudul implementasi asas tugas pembantuan 

dalam pemerintahan desa (studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), dapat penulis simpulkan sebagai 

berikut: 

Implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan desa pada 

pengelolaan PBB Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo 

sudah dilaksanakan dengan baik oleh perangkat desa. Pada awal bulan April, 

kepala dusun diundang ke kecamatan untuk menerima SPPT yang akan dibagikan 

kepada wajib pajak. SPPT yang diterima sejumlah 2.820 lembar. Masing-masing 

kepala dusun membagikan SPPT sejumlah wajib pajak yang menjadi 

tanggungannya. Pendistribusian kepada wajib pajak dilakukan dengan menemui 

di rumah masing-masing wajib pajak. Setelah dibagikan, kepala dusun memberi 

tanda centang di buku DHKP. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah 

didistribusikannya SPPT. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala dusun 

mendapatkan komisi Rp 1.000 setiap lembar SPPT. Kepala desa selaku 

penangungjawab pengelolaan PBB di desa menjalankan fungsi kontrol terhadap 

pendistribusian SPPT dengan mengawasi dan memantau kinerja kepala dusun 

dalam mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak.  

Kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan 

desa pada pengelolaan PBB Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo, yaitu: 1) Alamat wajib pajak yang ada di luar kota/di luar Desa 

Gonilan sehingga SPPT tidak sampai kepada wajib pajak, 2) Nama wajib pajak 



dengan objek pajak yang sama (dobel) sehingga salah satu SPPT tersebut harus 

dihapuskan, 3) Kekeliruan nama wajib pajak karena kepemilikan objek pajak 

tersebut sudah menjadi milik wajib pajak yang baru. Sehingga SPPT tidak sampai 

kepada wajib pajak yang baru, 4) Kesalahan menuliskan nama atau alamat wajib 

pajak sehingga wajib pajak tersebut harus membetulkannya. 

Solusi dari kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam 

pemerintahan desa pada pengelolaan PBB Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo, yaitu: 1) Alamat wajib pajak yang ada di luar kota dan 

SPPT tidak tersampaikan, maka SPPT tersebut dikembalikan ke kecamatan,  2) 

Ketika ada wajib pajak dengan objek pajak yang sama (dobel), wajib pajak 

menghapus salah satu dengan membetulkan di kantor DPPKAD kabupaten, 3) 

Ketika wajib pajak itu sudah berganti kepada pihak ke tiga maupun ke empat 

padahal SPPT itu masih atas nama pihak pertama, maka dicari sampai ketemu 

wajib pajak yang terakhir. Sehingga SPPT bisa diterbitkan dan SPPT yang salah 

tersebut dikembalikan ke kecamatan, 4) Ketika terdapat kekeliruan penulisan 

nama maupun alamat, wajib pajak membetulkan di kantor DPPKAD kabupaten 

sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan SPPT berikutnya. 
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