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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat disahkannya Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, ada berbagai paradigma pemerintah dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai suatu 

konsekuensi yang logis atas perubahan tersebut maka PEMDA (Pemerintah 

Daerah) dibrikan wewenang yang luas untuk mengatur wilayahnya sendiri. 

Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti Indonesia menjunjung tinggi 

hukum beserta dengan kedaulatan hukum. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari 

ajaran kedaulatan hukum, bahwa kekuasaan yang paling tinggi tidak terletak pada 

kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum itu sendiri. Jadi kekuasaan 

hukum terletak diatas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu 

harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk untuk mengaplikasikan 

keprluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh 

negara kepada warganya atau wajib pajak harus berdasarkan pada hukum 

(undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai 

negara kekuasaan. (Djafar Saidi, 2010). 

Adapun tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggara otonomi 

daerah adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk pemerataan dan 

keadilan, demokrasi dan penghormatan pada budaya lokal dan selalu 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar tersebut, Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan suatu 
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kewenangan yang luas, tanggung jawab serta nyata kepada daerah sehungga 

memberi kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan 

masyarakat setempat dan adanya potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada 

dasarnya adalah upaya untuk membatasi kewenagan pemerintah provinsi sebagai 

daerah otonom, karena pemrintah daerah dan provinsi hanya diperkenalkan 

melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas yang ditetapkan 

dalam peraturan pemerintrah ini. Dalam melaksanakan otonom daerah ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan dan ini sangat penting bagi pemerintah. 

(Venny Purnawingsih, 2017)   

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah   memberi   kewenangan   besar   kepada   provinsi   untuk   

mengelola   dan memungut 5 (lima) jenis pajak yaitu pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kabupaten/kota mengelola dan 

memungut 11 (sebelas) jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 

bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. Jenis retribusi daerah provinsi ataupun kabupaten/kota diberi 

kewenangan untuk mengolah dan memungut retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. (UU No. 28 Tahun 2009) Pasal 12. 

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk 

terus ditingkatkan dan sumber kekuatan pembangunan, sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama anggaran pendapatan 
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belanja daerah (APBD), yaitu dengan memanfaatkan jumlah penduduk, luas 

wilayah,  kemajuan teknologi, pemanfaatan sumber-sumber alam, kegiatan 

ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya. Atas dasar 

hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menetapkan pajak 

sarang burung walet  

Melihat potensi sarang burung walet dengan harga yang sangat mahal 

maka masyarakat di kabupaten bombana khususnya di Kec. Poleang Timur 

cukup memadai dan sudah banyak pengusaha yang berhasil dalam usaha 

penangkaran burung walet  akan tetapi muncul berbagai problem antara 

pengusaha sarang burung walet dengan PEMDA Kab. Bombana setelah 

disahkannya PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, 

yang dimana masyarakat atau pengusaha walet menolak adanya pemungutan 

pajak sarang burung walet dangan dalih merugikan para pengusahanya karena 

disisi lain mereka sudah membayar IMB (Izin mendirikan Bangunan) mereka 

juga membayar PBB (Pajak bumi dan bangunan). Berdasarkan Uraian diatas 

maka penulis tertarik melukukan penelitian yang berjudul: 

 “Efektivitas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet 

(Studi Kabupaten Bombana Kec. Poleang Timur)‟‟ 

 

1.1 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada efektifitas Perda No. 4 Tahun 2018 

tentang pajak sarang burung walet di Kec. Poleang Timur. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Realitas Usaha Sarang Burung Walet yang ada di Kecematan 

Poleang Timur? 

2. Apa Faktor-faktor Penghambat dalam Mengefektivkan PERDA No.4 

Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kab. Bombana Kec. 

Polenag Timur? 

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk 

Mengefektivkan PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil tujuan, 

yakni: 

1. Untuk mengetahui Realitas Usaha Sarang Burung Walet yang ada di Kec. 

Poleang Timur 

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam mengefektivkan 

Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kab. 

Bombana Kec. Polenag Timur. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Bombana untuk mengefektivkan Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak 

Sarang Burung Walet. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. 

Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara 

teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Secara Teoritas 

Dengan hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah ilmu serta 

pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari khususnya 

Fakuktas Syariah program studi Hukum Tata Negara, tentang Efektifitas 

PERDA Kab. Bombana No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung 

Walet, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara 

empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan integral 

mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat. 

2. Secara Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam 

Program Studi Hukum Tata Negara, selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan pola pemikiran secara penalaran serta kemampuan 

pemahaman penulis tentang Peraturan Daerah Kab. Bombana No. 4 

Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

pengetahuan serta masukan moral yang dapat diambil oleh masyarakat 

luas, terutama kepada pengusaha Sarang burung walet di Kecamatan 

Poleang Timur, yang hendaknya dapat mematuhi peraturan daerah 

yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. 
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1.5 Defenisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang 

lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut: 

1. Efektivitas dalam kamus besar indonesia berasal dari kata efektif yang 

diartikan dengan: a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), 

b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna usaha, 

tindakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284) Efektivitas yang 

dimaksud peneliti yaitu ingin mengetahui apakah Efektif pelaksanaan 

PERDA Kab. Bombana No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung 

Walet di Kec. Poleang Timur. 

2. PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah 

salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang di 

bentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk 

Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan lainnya. 

3. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet, Burung Walet merupakan 

burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berekor panjang, 

berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung 

walet hidup di pantai serta daerah pemukiman, menghuni gua atau ruang 

besar seperti bubungan kosong. Burung walet bersarang secara 
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berkelompok dengan sarang yang dibuat dengan air liur. Sarang ini banyak 

dikalangan masayarakat yang meperdagangkan untuk dibuat sebagai obat-

obatan. (Wikipedia) yang dimaksud peneliti yaitu pajak sarang burung 

walet yang menjadi problem dikalangan pengusaha walet yang dimana 

merasa dirugikan karna adanya pajak ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


