
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan yang perlu 

dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan 

peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak 

daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus 

menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Daerah juga 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam 

meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu  

(jafarnurdinsiradjah.B11110472).pdf. 

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang berarti 

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedudukan hukum, hal ini sebagai 

konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak 

terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi 

 kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara 

dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah 

segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan dan kepentingan negara 
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maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau 

kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum 

ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya 

(wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (Undang-undang) yang berlaku 

sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan (Muhammad 

Djafar Saidi, 2007: 1). 

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang mengatur 

paham kedaulatan rakyat. Konsekuensinya atas paham kedaulatan rakyat 

adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang 

berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa 

karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Hal ini disebabkan 

karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat 

dengan presiden sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui 

secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah). Indonesia sebagai 

negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak 

untuk mewujudkan keadilan bagi segenap masyarakat Indonesia (Muhammad 

Djafar Saidi, 2007: 2). 

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberluaskan di Indonesia 

sejak januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dslam mencari 

sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Dari berbagai 

alternative pemerintahan daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan 

Daerah dan juga Undang-undang tentang Pembangunan Keuangan antara 
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Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu 

sendiri (Marihot P Siahaan, 2008: 5). 

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan Undang- 

undang. Melalui pendekatan otonomi, maka penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien 

karena adanya kedekatan antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat. 

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari kebijakan 

otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari pemerintah pusat 

dalam memebiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. 

Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah diberi 

peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah dengan memenuhi 

kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang (Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Kebijakan Otonomi). 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah 

kecenderungan pemerintah daerah yang ingin mengatur semua obyek dan 

subyek yang berada diwilayah teritorialnya sehingga harus tunduk kepada 

kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Apa yang terjadi 

kemudian semacam euphoria, dimana daerah adakalanya tidak lagi 
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memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya adalah dengan 

membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. 

Otonomi diartikan harus mampu mandiri dan memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan persyaratan 

penertiban peraturan daerah yang dimaksud. Kondisi ini tercermin dari 

banyaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan 

retribusi yang tidak sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang (Adrian Sutedi, 2008: 5). 

Pajak Daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan 

Undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPRD dengan 

Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila pajak daerah telah 

diatur dengan Undang-undang, berarti Undang-undang pajak daerah tersebut 

harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar 

mengingat Undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui 

oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat 

pajak selaku penagih pajak (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah). 

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk Undang-undang memiliki 

sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak 

boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar wajib pajak. Pajak yang 

ditetapkan dalam bentuk Undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua 
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fungsi yang dimilikinya, yakni tugas anggaran maupun fungsi mengatur. 

Fungsi anggaran dan fungsi mengatur mutlak keberadaannya dalam Undang-

undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Seyogyanya kedua fungsi 

tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang 

harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus 

berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum tidak boleh diabaikan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah). 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering di singkat 

PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, tidak terkecuali di Purbalingga. Banyaknya Perusahaan atau PT yang 

berdiri di Purbalingga membuat perekonomian di Purbalingga menjadi tinggi 

dan seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di 

Purbalingga hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun 

sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan 

bermotor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Terbukti dengan data 

tunggakan pajak kendaraan bermotor khususnya bea balik nama kendaraan 

bermotor di Purbalingga data Tahun 2015 kendaraan bermotor yang berjumlah 

36.443.900 (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan 

ratus) Unit kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dengan jumlah 

nilai Rp. 1.203.588.479 (satu milyar dua ratus tiga juta lima ratus delapan 

puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) . Hal inilah yang 

melatar belakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Mekanisme 
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Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan dan 

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada 

UP3AD Kabupaten Purbalingga? 

2. Hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Purbalingga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada 

Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Untuk menganalisa hambatan apa saja yang dihadapi pada bidang penagihan 

pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset 

Daerah (UP3AD) Kabupaten Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan 

ilmu hukum; 

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai 

dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dan instansi terkait tentang Mekanisme Pemungutan 
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Pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset 

Daerah Kabupaten Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.  

b. Bagi Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten  

Purbalingga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan dalam penyusunan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan agar sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 

c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan menjadi dasar bagi penelitian 

selanjutnya. 
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