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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan 

yang terdiri dari berbagai macam budaya, ras, etnik, agama dan keragaman 

lainnya. Guna penyelenggaraan pemerintahan, dibentuk berbagai lembaga negara, 

baik dalam bidang legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun pemeriksa keuangan. 

Lembaga legislatif terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) yang gabungan keduanya membentuk Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden, 

sedang lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 

Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga pemeriksa keuangannya 

dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping lembaga di tingkat 

pusat tersebut, pada tingkat daerah dan desa juga dibentuk lembaga pemerintahan 

daerah dan lembaga pemerintahan desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari pemerintahan nasional (Nurcholis, 2005:47).  

Penyelenggaraan pemerintahan dalam level manapun harus mengacu pada 

asas-asas umum pemerintahan. Asas-asas umum dimaksud secara prinsip harus 

menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Secara lebih 

rinci asas dimaksud meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan 

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 

profesionalitas, dan asas akuntabilitas (UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 3). Di 
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samping asas tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

juga harus memperhatikan asas efisiensi, dan asas efektivitas (UU No. 32 Tahun 

2004 Pasal 20 ayat 1). 

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia secara prinsip harus 

dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas 

pembantuan. Tugas pembantuan merupakan pemberian kemungkinan dari 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan 

kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah 

agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya 

lebih atas. Dalam menjalankan tugas pembantuan, urusan-urusan yang 

diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat atau 

daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang 

diminta bantuan. Tugas pembantuan pada hakikatnya merupakan tugas untuk 

membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi 

kebijakan yang bersifat operasional. Oleh karena itu berbagai petunjuk 

pelaksanaan harus dipersiapkan oleh pihak yang menugaskan, menyangkut 

standar keberhasilan, waktu penyelesaian, standar biaya dan peralatan serta 

sumber daya manusianya (Koesoemaatmadja dalam Nurcholis, 2005:16).  

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan untuk memperlancar 

pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengelolaan 

pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh 
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pemerintah kepada daerah dan desa meliputi sebagian tugas bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan 

kewenangan bidang lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan secara makro dana perimbangan keuangan, sistem 

administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta 

teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional (PP No. 52 

Tahun 2001, penjelasan umum).  

Tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom 

kepada desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat 

lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang 

tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau 

belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, sedangkan sebagai 

wilayah administrasinya mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai pemerintah (PP No. 52 Tahun 2001, 

penjelasan umum).  

Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten kepada desa mencakup 

sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten termasuk 

sebagian tugas yang wajib dilaksanakan kabupaten meliputi pekerjaan umum, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan industri dan 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan 

tenaga kerja (PP No. 52 Tahun 2001, penjelasan umum). Pemungutan Pajak Bumi 
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dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu tugas pembantuan yang dilaksanakan 

oleh desa.  

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). PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara 

yang cukup potensial terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan 

sektor pajak lainnya yang sangat besar. Strategisnya PBB tersebut tidak lain 

karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah 

NKRI. 

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). Sedang pemerintah desa melaksanakan segala tugas 

pembantuan yang diberikan oleh level pemerintah di atasnya. Pelimpahan 

sebagian wewenang kepada kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang 

diberikan oleh bupati untuk menjalankan urusan otonomi daerah, salah satunya 

ialah untuk membantu pemerintah kabupaten dalam memungut PBB yang ada di 

desa dalam wilayahnya. Peran untuk memungut PBB tidak dijalankan oleh 

pegawai kecamatan tetapi diserahkan pada desa. Pengalihan peran ini untuk 
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memberikan penghasilan tambahan yaitu berupa komisi atau uang pungut kepada 

aparat desa atas kerja untuk memungut PBB.  

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 (PP) 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.   

Berdasarkan hasil penelitian Susilowati (2010) menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten belum bisa mencapai target yang ditentukan karena masih ada 

hambatan-hambatan yang mempengaruhi hasil penerimaan PBB, hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBB adalah dalam pendataan objek 

pajak, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak dalam 

mendaftarkan, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, 

dimiliki dan dimanfaatkannya; dalam penetapan penghitungan PBB terdapat 

masalah keberatan; dalam penentuan objek dan subjek, pemilik tanah jauh, subjek 

pajak berdomisili di luar daerah Kabupaten Klaten; dalam pembayaran wajib 

pajak belum membayar atau melunasi pajak terutangnya, terjadi tunggakan-
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tunggakan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nugroho (2007) 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Kaliwuluh 

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar banyak terjadi keterlambatan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) karena kekeliruan data 

yang tertulis, realisasi pembetulan SPPT yang tidak tepat waktu, sulitnya melacak 

wajib pajak yang berada di luar desa Kaliwuluh, tidak ada laporan dari wajib 

pajak jika melakukan proses mutasi hak guna tanah melalui notaris, pemakaian 

uang setoran PBB oleh para petugas pemungut pajak, kurangnya kesadaran wajib 

pajak PBB dalam memenuhi kewajibannya. 

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 
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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. 

Mata pelajaran PPKn memiliki visi sebagai sarana pembinaan watak 

bangsa dan pemberdayaan warga negara. Sedangkan misinya yaitu membentuk 

warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bernegara, dilandasi kesadaran politik, kesadaran hukum, dan 

kesadaran moral. Tujuan utama PPKn adalah untuk menumbuhkan wawasan dan 

kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta 

tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa pancasila. Pancasila 

sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, mengandung makna bahwa dalam 

setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Darmadi, 2013). Dengan demikian 

PPKn dimaksudkan untuk memfasilitasi lahirnya generasi bangsa yang 

diharapkan. Generasi penerus tersebut diharapkan mampu mengantisipasi masa 

depan bangsa yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika 
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budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional (Darmadi, 2013). Mereka 

dituntut dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek 

kehidupan. Termasuk untuk menjalankan kewajibannya dalam berpartisipasi 

untuk mensukseskan PBB yang ada di Indonesia ini kelak ketika sudah dewasa. 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang ada pada mata pelajaran PPKn 

kelas IX semester 1 yaitu mendeskripsikan pengertian otonomi daerah serta dapat 

menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

publik di daerah. Berdasarkan KD tersebut, maka pemahaman siswa mengenai 

otonomi daerah yang salah satunya yaitu pengelolaan PBB yang ada di desa dapat 

memberikan gambaran pelaksanaan otonomi daerah yang ada. Melalui PPKn, 

diharapkan siswa dapat memahami pelaksanaan otonomi daerah yang ada di 

Indonesia dan dapat turut serta dalam mensukseskan otonomi yang ada di daerah.  

Penelitian ini sangat relevan bagi penulis sebagai mahasiswa PPKn FKIP 

UMS, selain menambah pengetahuan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan 

dalam mata kuliah pemerintahan daerah, penelitian ini juga bermanfaat ketika 

nanti sudah lulus kuliah. Sebagaimana visi dari program studi PPKn yaitu menjadi 

pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang PPKn serta 

ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki 

kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani. Sedangkan misinya adalah 

menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi PPKn serta ketatanegaraan, serta  

memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan 

bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani, dan 
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juga sebagai penyelenggara pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program pendidikan kepramukaan. Implementasi dari visi dan misi tersebut salah 

satunya melalui mata kuliah pemerintahan daerah, sedang bagian dari materi mata 

kuliah pemerintahan daerah tersebut adalah pemerintahan desa, sehingga kajian 

mengenai PBB dalam pemerintahan desa relevan bagi penulis. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap pengelolaan PBB. 

Oleh karena itu, dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang 

“Implementasi Asas Tugas Pembantuan dalam Pemerintahan Desa Studi Kasus 

Pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan desa 

studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo? 

2. Apa saja kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam 

pemerintahan desa studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 

3. Bagaimana solusi dari kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan 

dalam pemerintahan desa studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 



10 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi asas tugas pembantuan dalam pemerintahan 

desa studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi asas tugas pembantuan dalam 

pemerintahan desa studi kasus pengelolaan PBB di Desa Gonilan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dari kendala dalam implementasi asas 

tugas pembantuan dalam pemerintahan desa studi kasus pengelolaan PBB di 

Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, 

manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis manfaat penelitian ini antara lain: 

a. Memberikan sumbangan untuk pengembangan konsep mengenai 

implementasi asas tugas pembantuan dalam pengelolaan PBB di desa. 

b. Sebagai sumbangan masukan guna pelaksanaan kegiatan penelitian 

selanjutnya yang sejenis dan relevan. 
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2. Manfaat Praktis, secara praktis manfaat penelitian tersebut antara lain: 

a. Bagi pemerintah kabupaten, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan pengelolaan yang diperbantukan kepada desa agar lebih 

maksimal. 

b. Bagi pemerintah desa, hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan 

dalam pengelolaan PBB di desa. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

berpartisipasi lebih optimal dalam pembayaran PBB. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan penelitian yang sejenis. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci 

dalam judul penelitian. Penelitian ini mengenai implementasi asas tugas 

pembantuan dalam pemerintahan desa (studi kasus pengelolaan PBB di Desa 

Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Oleh karena itu, perlu 

mengetahui definisi implementasi, asas tugas pembantuan, pemerintahan desa, 

pengelolaan, dan pajak bumi dan bangunan).  

1. Implementasi, adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Browne 

dan Wildavsky dalam Angreiny, 2012). Atau “pelaksanaan” (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008:529). Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem (Usman, 2002:70). Jadi 

implementasi adalah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun 
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secara terperinci dan matang serta memerlukan penyesuaian proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan pokok. 

2. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 

desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai 

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban 

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 

menugaskan (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 7). Disebut pula sebagai 

penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain 

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 

kepada yang menugaskan (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 10). Atau 

pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang 

lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah 

daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau 

urusan rumah tangga daerah yang tingkatannya lebih atas (Koesoemaatmadja 

dalam Nurcholis, 2005:16). Jadi asas tugas pembantuan merupakan pemberian 

tugas dari pemerintah pusat atau daerah kepada pemerintah di bawahnya atau 

yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu yang tingkatannya lebih 

atas.  

3. Pemerintahan desa, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan (Widjaja, 1996:19). 

Dirumuskan pula sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa (PemDes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
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usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan NKRI (PP No. 72 tahun 2005 Pasal 1 ayat 6). Atau  

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2). Jadi 

pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dan BPD untuk kepentingan masyarakat setempat. 

4. Pengelolaan, adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan juga diartikan dengan menejemen, 

mengatur, dan mengurusi (Husaini dalam Samino, 2010:19). Atau proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Anggraeni, 2013). Rumusan lain 

menyebut sebagai “proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan” (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008:657). Jadi pengelolaan adalah suatu kegiatan atau 

proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan untuk mencapai 

suatu tujuan. 

5. Pajak bumi dan bangunan (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). Atau penerimaan pajak pusat 

yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah (Prawoto, 2011:9). 
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Disebut pula sebagai pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka 

yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan status orang 

atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi 

besarnya pajak (Soemitro, 1989:5). Jadi PBB merupakan pajak yang dipungut 

oleh pemerintah pusat namun sebagian hasilnya diserahkan kepada daerah. 


