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PEMKOT AMBON DUKUNG RENCANA REVISI UU NOMOR 28 TAHUN 2009

jmtlawhouse.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyetujui adanya Rencana Revisi atas Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan adanya undang-undang tersebut, Pemkot Ambon memiliki 

keterbatasan dalam mengelola  potensi daerah khususnya di Bidang Pajaki dan Retribusi 

Daerahii.

Sikap dukungan Pemkot Ambon atas rencana revisi undang-undang tersebut di 

sampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Anthony Gustav Latuheru saat menerima 

kunjungan kerja salah satu Anggota Komite IV DPD-RI, John Pieris Jumat kemarin (31/5) di 

Balai Kota.

Anthony Gustav Latuheru mengakui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 banyak membatasi ruang gerak Pemkot untuk mengatur pajak maupun retribusi daerah. 

Padahal terdapat potensi daerah untuk mengelola retribusi lebih baik namun tidak dapat

dilakukan secara optimal karena kewenanganya dibatasi oleh undang-undang.

Dengan adanya undang-undang tersebut mungkin Pemerintah bermaksud untuk 

memotong rantai birokrasi dalam pungutan pajak. Namun diakui harus ada terobosan-terobosan 

baru yang dapat dimanfaatkan terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Jika hal ini tidak 

dilakukan maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan sulit untuk ditingkatkan.

Sementara itu salah satu Anggota Komite IV DPD-RI John Pieris mengaku kunjungan 

kerja ke Pemkot Ambon untuk menjaring aspirasi terkait dengan Rencana Revisi Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

John Pieris menjelaskan perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat Bersama Pemkot 

Ambon seiring Rencana DPD-RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 harus direvisi agar, inisatif  atau prakasa  kreatif daerah untuk memungut  pajak dan 
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retribusi  semakin sempit dan terbatas. Padahal  hal tersebut sangat bertentangan dengan 

semangat otonomi daerahiii  yang terus digaungkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, dalam 

rangka penguatan fiskal daerah  maka undang-undang tersebut  harus direvisi. Dalam proses ini

revisi  harus dilakukan bukan secara top-down melainkan bottom-up. Ada beberapa jenis pajak 

dan dana yang diusulkan untuk dilakukan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah  antara lain Pajak 

Tarif BBM yang dipungut  oleh Pertamina, serta Dana Bagi Hasiliv di Bidang Perikanan.

Menurutnya, wajib pungut  Pajak Tarif BBM dilakukan oleh Pertamina, tapi nyatanya 

Pemerintah  Daerah tidak mendapatkan apa-apa. Seharusnya ada sistem bagi hasil dengan 

Pemerintah  Provinsi, kemudian  didistribusikan  kepada Kabupaten/Kota. Demikian  juga 

dengan Dana Bagi Hasil di Bidang Perikanan dimana Pemkot Ambon hanya memperoleh PAD 

sebesar Rp200 juta/tahun. Itupun hanya dari Ijin Usaha Penagkapan Ikan yang di bayar oleh 

pengusaha. Sedangkan dana bagi hasil dari produksi ikan semuanya menjadi milik Pemerintah 

Pusat.

Komite IV DPD RI memiliki sikap untuk menyerap gagasan-gagasan dari Pemerintah 

Provinsi serta Kabupatern/Kota dalam melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. 

Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan revisi dan reformulasi pajak bagi hasil dan dana

bagi hasil di semua daerah di Indonesia. Ditambahkan juga bahwa Kota Ambon sebagai kota jasa 

dan memiliki potensi sumber daya alam seperti daerah-dareah lainya, sehingga penerapan pajak 

harus di lakukan secara progresif bukan represif.

Sumber Berita :
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i Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Angka 10 UU 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
ii Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan (Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
iii Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 1 
Angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
iv Dana Bagi Hasil, APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.


