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ABSTRACT 

 

THE POLICY OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN CHARGING 

MOTOR VEHICLE TITLE TRANSFER FEE (BBNKB) 

By 

ARIA CANGGIH W. 

 

The Governor Regulation of Lampung under Law No. 32 year of 2013 and also 

Governor Regulation of Lampung No. 30 year of 2014 on The Application of 

Motorized Vehicle Tax (pajakkendaraanbermotor - PKB) and the Motor Vehicle 

Title Transfer Fee (Bea BalikNamaKendaraanBermotor - BBNKB) are policies 

issued by the provincial government in order to increase Regional Avenue to 

support the regional development for a better prosperous province. The motor 

vehicle title transfer fee (BBNKB) is part of the motorized vehicle tax (PKB) 

which can contribute to the regional avenue as well.Provincial government trying 

to decrease who had previously been arranged in Government Regulation of 

Lampung No. 2 year of 2011. 

The problems in this research are formulated as follows: How is the 

implementation of the policy issued by the provincial government of Lampung in 

charging the motor vehicle title transfer fee? What factors support and dissuport 

the charging of the motor vehicle title transfer fee? This research used normative 

juridical and empirical juridical approaches. The data were written in descriptive 

form, and were analyzed qualitatively to draw a conclusion. 

The result showed that the implementation of the motor vehicle title transfer fee 

by the provincial government increased in 2014 until 2015. It can result from a 

lack of skilled personnel in the field of taxation so as to income decline by 

2015. In addition the local Government also rated less do sosialiasasi against 

the existing rules so that people who do not know much about the benefits 

obtained after implementing the BBNKB. 

There were several factors supported the high attention of the local government in 

the management of PAD and the growing number of  vehicles increased factors 

hampered the implementation of the policy, such as: the low awareness of tax 

payers to pay BBN II, the less socialization by related institutions about the policy 

issued by the provincial government. 



It is suggested that the government must evaluate and monitor the policy to ensure 

it is being implemented.  

Keywords: Policy, Provincial Government, BBNKB 

  



 

 

ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM 

PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 

 

Oleh 

ARIA CANGGIH W. 

 

Peraturan Gubernur Lampung No. 32 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur 

Lampung No. 30 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 

merupakan suatu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi  

Lampung untuk meningkatkan PAD yang diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah  

Daerah berupaya untuk menurunkan tarif  yang  sebelumnya telah diatur didalam 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pemungutan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor? Apakah yang menjadi faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan 

pendekatan yuridis empiris. Data yang diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, 

lalu dipresentasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis 

secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan Pemerintah 

Daerah Provinsi Lampung dalam pemungutan BBNKB  tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015 kurang efektif karena terjadi penurunan. Hal tersebut bisa 

diakibatkan dari kurangnya personil yang ahli dibidang pajak sehingga untuk 

tahun 2015 terjadi penurunan pendapatan. Selain itu Pemerintah Daerah juga 

dinilai kurang melakukan sosialiasasi terhadap peraturan yang ada sehingga 

masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang manfaat yang didapat setelah 

melaksanakan BBNKB. 



Didalam pelaksanaannya kebijakan terdapat faktor pendukung tingginya perhatian 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PAD dan pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor yang semakin meningkat. faktor penghambat rendahnya kesadaran wajib 

pajak untuk melaksanakan BBN II dan kurang sosialisasi dari berbagai instansi 

terkait mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah harus selalu mengevaluasi dan mengawasi jalannya peraturan yang 

telah dibuat sehingga kebijakan tersebut tidak hanya dibuat saja, melainkan untuk 

dilaksanakan dan ditegakkan. 

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, BBNKB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan 

negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, memerlukan ketertiban seluruh elemen masyarakat 

bergotong royong dalam membangun negara ini. 

Pembangunan nasional akan terwujud apabila tersedia sumber pembiayan yang 

cukup dalam APBN yangberasal dari sektor migas maupun non migas. Khusus 

sektor non migas diperoleh salah satunya dari sektor pajak.Pada dekade dewasa 

ini pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan negara.Hal ini sangat 

beralasan karena sektor pajak dipandang sebagai sektor yang paling amandalam 

pembiayaanpembangunan, karena itu sektor pajak merupakan bagian yangsangat 

penting dalam pembiayaan pembangunan negara. 
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Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara, haruslah memberikan 

pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada negara.Untuk maksud tersebut 

pajak diatur berdasarkan Undang-Undang yang dapat memaksa subjek pajak 

menunaikan kewajibannya kepada negara. Hal ini sudah diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang menyebutkan bahwa “ pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan 

undang-undang.Fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara 

yangmendasarinya.Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu 

hendaknyadipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri.Ini sejalan 

dengan pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat 

desentralisasi.Disamping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan juga 

sistem desentralisasi lebih demokratis, karena implementasi kekuasaan dijelaskan 

dengan karakter budaya masing-masing daerah. 

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup 

tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan 

keuangan ini merupakan salah satu indikator paling berguna untuk mengukur 

tingkat otonomi suatu daerah.Hal ini mudah dipahami karena mustahil bagi 

daerah-daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan 

efektif dan efesien serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi 

masyarakat dengan tidak tersedianya dana untuk itu. Dalam rangka pendanaan 

untuk pembiyaan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka sumber-sumber 

penerimaan daerah adalah: 

1. Pendapatan daerah yaitu: 

a. Pendapatan asli daerah 
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b. Dana perimbangan 

c. Lain-lain pendapatan 

2. Pembiayaan yaitu: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. penerimaan pinjaman daerah 

c. dana cadangna daerah 

d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang 

diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat.Kewenangan untukmengenakan pungutan, bukan sekedar sebagai 

sumber pendapatan tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan 

sendiri cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang 

bersangkutan.
1

 

Pendapat yang hampir sama dikemukan oleh Ibnu Syamsi yang 

menempatkankeuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui 

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2

 

Sebagai aplikasinya pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-

UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

                                                           
1
Bardbury Dalam Muhammad Fauzan, Hokum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan 

Keuangan Atar Pusat Dan Daerah, (Yogyakarta : Kerjasama PKHD FH UNSOED dengan UUI 

Pers, 2006). Hal 227 

2
Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), h al 258 
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Menurutketentuan dalam pasal 1 angka 10 yaitu pajak adalah kontribusi 

wajibkepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkanimbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Salah satu pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk tingkat daerah,kebijakan pemerintah 

Provinsi Lampung tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB) 

secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, selain dari Peraturan Pemerintah tersebut.  

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 dan 

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

Setelah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal 

ini Pemerintah Provinsi Lampung juga mengeluarkan beberapa aturan mengenai 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu  

Peraturaan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  



5 
 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan Peraturaan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013serta Peraturan 

Gubernutr Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki 

ketentuan yang sama mengenai Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan 

Harga Pasaran Umum (HPU) yaitu diatur didalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: 

“NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU 

atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 

2012”. Didalam isi pasal tersebut bahwa penetapan Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor (NJKB) dan Harga Pasaran Umum (HPU) ditetapkan pada minggu 

pertama bulan Desember di tahun sebelumnya. 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Daerah yang didalamnya telah diatur 

mengenai besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan berbagai tipe kendaraan 

yang ada. 

Pemerintah berusaha untuk menekankan pada tarif yang lebih murah dan 

berupaya untuk menambah pendapatan di sektor pajak daerah.Masyarakat banyak 

mengeluh mengenai sistem administrasi yang dipersulit, dikenakan biaya yang 

mahal, pelayanan maupun proses yang lama dan rumit, dan perincian dana yang 

tidak dilampirkan  sehingga dengan keluarmya Peraturaan Gubernur 
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LampungNomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Setelah dikeluarkan kebijakan tersebut,  maka 

diharapkan kepada masyarakat yang tadinya enggan untuk melakukan Balik Nama 

maupun Mutasi yang dikarenakan hal-hal diatas dapat meningkatkan antusias 

masyarakat yang tadinya kurang maupun tidak mau melakukan BBN-KB. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

Dalam Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.” 

 

1.2  Pemasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Melalui penelitian ini akan dikaji berbagai masalah yang berkaitan dengan 

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung DalamPemungutan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, untuk itu setelah diidentifikasikan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi 

Lampung dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor? 
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1.2.2Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup permasalahan ini adalah Pemerintah Daerah berharap antusias 

masyarakat untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor  bertambah dan 

meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah menekan biayayang 

dikeluarkan oleh masyarakat tentu dengan biaya yang murah akan sangat mudah 

menarik minat masyarakat untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB). Menurunnya antusias masyarakatnya dari tahun ke tahun 

menjadi suatu alasan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkannya dengan 

cara menekan biaya yang dikeluarkan saat melakukan Balik Nama Kendaran 

Bermotor dan mempermudah proses didalam melakukan Balik Nama Kendaraan 

Bermotor sehingga yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Pemerintah Daerah  

ini dapat terlaksana dengan baik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

Provinsi Lampung dalam pemungutan Bea Balik Nama kendaraan 

bermotor 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam skripsi ini mencangkup manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis yaitu : 

A. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari karya tulis atau skripsi ini adalah: 

a. Hasilpenelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum 

Hukum Administrasi Negara pada khususnya Hukum Pajak dan Retribusi 

Daerah dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB). 

B. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis dalam karya tulis atau skripsi ini adalah untuk : 

a. Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah tentu mempunyai harapan agar antusias masyarakat 

didalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor terus meningkat 

setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan poin tambah 

di mata masyarakat didalam menjalankan sistem birokrasi khususnya di 

bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor.  

b. Masyarakat 

Masyarakat mendapatkan keringanan biaya didalam melakukan Balik 

Nama Kendaraan Bermotor mereka, selain dari keringanan biaya tentu 

diikuti dengan kemudahan proses didalam melaksanakan Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

 

2.1 Kebijakan Pemerintah 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak 

(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, 

prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 

mencapai sasaran.
3
 

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah 

banyak mengeluarkan banyak kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk 

bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis kebijakan),  het beleid (kebijakan), 

voorschriften (peraturan-peraturan), richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen 

(petunjuk-petunjuk), circulaires (surat edaran), resoluties (resolusi-resolusi), 

aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidsnota’s (nota kebijakan), reglemen 

(ministriele) (peraturan-peraturan menteri), beschikkingen (keputusan-keputusan), 

enbekenmakingen (pengumuman-pengumuman). Menurut Philipus M. Hadjon, 

peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha 

negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk beleid”, yaitu 

                                                           
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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mengeluarkan suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi 

sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-

undangan. 

Secara praktis kewenangan diskresi administrasi Negara yang kemudian 

melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; Pertama, 

kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan 

dalam peraturan dasar wewenangnya.Aspek pertama ini dikenal dengan 

kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan 

sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi 

negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang 

bersifat subjektif. 

Menurut J.B.J.M Ten Berge, peraturan kebijakan  diartikan suatu keputusan, 

dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan  aturan umum 

berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau 

penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ 

pemerintahan. Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai 

elemen penentuan konsep.Perbedaan  utama peraturan kebijakan dengan peraturan 

perundang-undangan adalah bahwa pembuatan aturan umum peraturan kebijakan 

ini tanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.
4
 

 

 

                                                           
4
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGRafindo Persada) hal174-176 
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2.1.2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah 

Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.Pemerintah juga 

diartikan sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaa, yang 

kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau 

masyarakat yang ada di wilayah kekuasannya. 

b. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadikewenangan daerah otonom. 

2.1.3 Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kebijakan Pemerintah Daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh legislator atau 

pembuat kebijakan di daerah, dalam hal ini DPRD ataupun Kepala Daerah dalam 

lingkup wilayahmya dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan 

masyarakat daerah. 
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Kebijakan daerah dapat berupa: 

a. Peraturan Daerah, baik ditingkat provinsi, maupun kabupaten/kota 

b. Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota 

c. SK Gubernur/Bupati/Wali Kota 

d. Instruksi Gubernur/Bupati/Wali Kota, dll. 

Lebih lanjut di atur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yaitu pasal 6 – pasal 8. 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pembaharuan landasan hukum pemungutan Pajak Daerah dimulai dengan 

dibentuknya Undang-undang No 18 tahun 1997 yang kemudian diubah dengan 

Undang-undang No 34.Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang-undang No 

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah. Sebagai aturan  

pelaksana dari Undang-undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah No 65 tahun 

2001 tentang Pajak Daerah. mencermati pengaturan tentang Pajak Daerah baik 

dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah, maka harus dikatakan 

bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menggali potensi daerah 

khususnya berkaitan dengan pajak daerah dan retrebusi daerah, sehingga 

memungkinkan daerah untuk merubah atau menambah jenis-jenis pajak daerah 

yang sudah ada, namun tetap harus berpedoman pada rambu-rambu yang diatur 

oleh kedua aturan tersebut. Pengertian pajak daerah berdasarkan pasal 1 ayat (10) 

Undang-undang No.28 Tahun 2009:“ pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
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berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.  

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah ( PERDA) 

yang melaksanakan pemungutanya oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintah 

daerah di Indonesia terbagi atas 2 yaitu pemerintah Provinsi danpemerintan 

Kabupaten/Kota yang diberi wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, 

maka pajak daerahpun terbagi menjadi dua, pajak Provinsi dan pajak 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengertian pajak daerah itu maka dapat 

dikemukakan tentang unsur-unsur dari pajak daerah yaitu: 

1. Pajak daerah merupakan iuran wajib. 

2. Subjek pajak daerah ialah orang pribadi atau badan. 

3. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan 

daerah dalam bentuk PERDA. 

4. Dapat dipaksakan keberlakuannya tampa ada kontraprestasi yang langsung 

dapat ditunjuk. 

5. Hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan dari unsur-unsur pajak daerah diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

pajak daerah itu merupakan pajak yang secara khusus dipergunakan untuk daerah 

baik provinsi maupun kabupaten/kota, dipungut oleh pemerintah daerah melalui 

dinas pendapatan daerah, diatur dalam bentuk peraturan daerah (PERDA). 
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Dari pengertian pajak maka dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang 

melekat pada pajak adalah: 

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 

2.  Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu pemerintah pusat 

atau kas pemerintah daerah. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individu oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak terhadap yang dikenakan pajak. 

5. Pajak memiliki sifat yang dipaksakan. 

Menurut Kristiadi, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa 

persyaratan, antara lain : 

1. Tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat 

2. Sederhana dan tidak banyak jenisnya 

3. Biaya administrasinya mudah 

4. Tidak mencampuru sistem perpajakan pusat 

5. Kurang dipengaruhi oleh “business cycle” tapi dapat berkembang dengan 

meningkatkan kemakmuran. 

6. Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan secara 

nasional.
5
 

 

                                                           
5
Badan Pengakajian Ekonomi, Keuangan, Dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan RI, 

Evaluasi Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah, ( 

Jakarta 2005 ), hal .25 
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Nick devas mengatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai 

dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut: 

1. Hasil 

2. Keadilan 

3. Daya guna ekonomi 

4. Kemampuan melaksanakan 

5. Kecocokan dengan sumber penerimaan daerah.  

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, tidaklah mudah untuk 

membebankan pajak pada masyarakat, bila terlalu tinggi masyarakat akan enggan 

membayar pajak namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan 

berjalan karena dana yang kurang oleh karena itu dalam pemungutan pajak harus 

memperhatikan asas-asas yang digunakan didalam pemungutan pajak. 

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009, yang termasuk jenis pajak daerah 

adalah: 

1. Pajak kendaraan bermotor 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4. Pajak air permukaan dan 

5. Pajak rokok 

Sedangkan pada ayat (2) yang termasuk Janis pajak kabupaten/kota adalah: 

1. Pajak hotel 

2. Pajak restoran 
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3. Pajak hiburan 

4. Pajak reklame 

5. Pajak penerangan jalan 

6. Pajak mineral bukan logamdan batuan 

7. Pajak air tanah 

8. Pajak sarang burung wallet 

9. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan 

10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

11. Pajak parkir. 

2.2.3 Pemungutan Pajak Daerah 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukanya 

otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001,dengan adanya 

otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah 

yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif 

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, yaitu pajak dan retrebusi 

daerah sesuai dengan undang-undang. Pajak mempunyai peranan yang penting 

dalam kehidupan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pemerintahan daerah, 

karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiyai pengeluaran-

pengeluaran daerah, maka pajak mempunyai fungsi yaitu:
6
 

                                                           
6
Yuli Heriyanti, Diktat Hukum Pajak, (UIN SUSKA 2013), hal 11 
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1. Fungsi anggaran (budgetair) : memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas 

daerah dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara atau 

daerah.  

2. Fungsi mengatur (regulerend): pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur 

masyarakat dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu. 

3. Fungsi stabilitas: dengan adanya pajak pemerintah khususnya pemerintahan 

daerah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan 

stabilitas harga sehinggga inflasi dapat dikendalikan. 

4. Fungsi pendapatan: pajak yang sudah dipungut akan digunkan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Sedangkan menurut Yulies Tiena Masriani, fungsi pajak ada 2 (dua) antara lain:
7
 

1. Fungsi budgetair 

 fungsi yang letaknya disektor pulik, pajak-pajak disini merupakan suatu 

sumber pemasukan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas Negara, yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. 

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan 

menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan 

pajak kepada warga negara, yaitu:
8
 

a. Kejalasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

                                                           
7
Yulies Tiena Masriani, pengantar hukum Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika 2009) hal130 

8
Siti Kurnia Rahayu, perpajakan Indonesia,(Yogyakarta: Graha Ilmu  2010) hal 27 
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b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 

perpajakan. 

c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat. 

d. Pelayanan 

e. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara. 

f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi) 

2. Fungsi Regulerend 

fungsi mengatur letaknya disektor swasta, dengan funsi mengatur pajak 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan 

yang ditujukan terhadap sektor swasta.Fungsi regulerend juga disebut fungsi 

tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi 

utama pajak yaitu fingsi budgetair. 

Menurut Adam Smith dalam bukunya wealth of nationsmengemukakan empat 

asas pemungutan pajak:
9
 

1. Equality (asas persamaan): asas ini menekankan bahwa pada warga negara 

atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada 

negara, sebanding dengan kemampuannya. 

2. Certainty (asas-kepastian): asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, 

harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. 

3. Conviniency of payment (asas menyenangkan): pajak harus dipungut pada 

waktu dan cara yang menyenangkan wajib pajak. 

4. Low cost of collection (asas efesiensi): asas ini menekankan bahwa biaya 

pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. 

                                                           
9
C. goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, terjemahan : (Ratmoko Djembatan, 

1973) hal 216 
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Sedangkan menurut Yulies Tiena Masriani didalam bukunya Pengantar Hukum 

Indonesiamengemukakan asas-asas dalam pemungutan pajak antara lain:
10

 

1. Asas wilayah (teritorial): pemungutan pajak didasarkan atas domisili,dimana 

seseorang bertempat tinggal. 

2.  Asas kebangsaan (nasionalitas): asas ini berarti di manapun seseorang berada 

dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah didalam negeri maupun diluar 

negeri. 

3. Asas sumber: pemungutan pajak didasarkan pada adanya sumber disuatu 

negara, Negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber itu 

berada. 

4. Asas umum: bahwa pemungutan pajak hendaknya menganut asas keadilan yang 

berlaku untuk semuanya (umum). 

5.  Asas yuridis: dipemungutan pajak harus dapat memberikan jaminan hukum. 

6. Asas ekonomis: di dalam asas ekomomis pemungutan pajak tidak boleh 

merosotkan perekonomian masyarakat. 

7. Asas financial: biaya-biaya penetapan dan pemungutan harus sekecil mungkin 

bila dibandingkan dari hasil pemungutan pajak. 

Dengan memperhatikan asas-asas pada perpajakan tersebut, baik itu pemerintah 

(pusat dan daerah) dan masyarakat wajib pajak tidak akan ada yang dirugikan. 

Selain asas didalam pemungutan pajak ada namanya stelsel pajak, stelsel pajak 

tidak terlepas dari pembicaraan mengenai sistem pemungutan, hal tersebut karena 

keduanya saling berkaitan. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan sistem 

                                                           
10

Op cit, hal 130 
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pemungutan pajak lebih menekankan pada pada masalah waktu dimana pada 

umumnya ada 3 sistem yaitu:
11

 

1. Stelsel Nyata (rill) 

Dalam stelsel rill atau nyata pengenaan pajak didasarkan pada keadaaan objek 

pajak yang sesungguhnya, apabila pajak itu dikenakan terhadap pajak penghasilan 

misalnya maka penggenaan pajak didasarkan pada keadaan penghasilan yang 

sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak Oleh karena 

pengenaan didasarkan pada keadaan objek pajak maka 

pemungutan pada awal masa/tahun pajak tentunya tidak dapat dilakukan dimana 

selama masa/tahun pajak itu jumlah dan keadaan objek pajak sangat mungkin 

berubah. Oleh karena itu apabila terhadap sutu jenis pajak digunakan stelsel rill, 

maka sistem pemungutan pajaknya adalah sistem pemungutan pajak dibelakang 

(Naheffing) pemungutan pajak dilakukan setelah masa/tahun berakhir.Kelebihan 

dari stelsel ini wajib pajak maupun fiskus tidak merasa dirugikan apabila ternyata 

terjadi perubahan terhadap keadaan objek pajak selama masa/tahun pajak itu 

berlansung.Adapun kelemaham dari stelsel ini ialah terlambatnya uang masuk ke 

kas negara/daerah karena uang pajak baru diterima oleh negara/daerah setelah 

masa/tahun pajak berakhir. 

2. Stelsel Anggapan 

Pengenaan pajak pada stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan hukum 

(fictie) tertentu.Oleh karena itu stelsel ini juga disebut fictie stelsel, sekalipun 

anggapan tidak dengan serta-merta sembarangan saja.Dalam stelsel anggapan ini 

wajib pajak telah mengetahui besarnya pajak untuk tahu berikutnya, dengan 

                                                           
11

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: andi offset 2009), hal 77 
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demikian stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak didepan (Voorheffing), 

dengan arti kata perubahan yang terjadi selama masa/tahun pajak itu tidak 

mempengaruhi basarnya untung pajak pada masa/tahun itu.Kelebihan dari stelsel 

anggapan ialah uang hasil pajak segera masuk ke kas Negara/daerah.Adapun 

kekurangannya ialah merugikanwajib pajak apabila ternyata selama masa/tahun 

terjadi penurunan terhadap objek pajak dan juga merugikan negara/daerah apabila 

ternyata selama masa/tahun pajak berlangsung terjadi kenaikan terhadap objek 

pajak. 

3. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, 

didalam stelsel campuran utang pajak dikenakan berdasarkan stelsel fictie pada 

awal masa/tahun pajak yang merupakan ketetapan sementara dan kemudian 

setelah masa/tahun pajak berakhir akan dikoreksiberdasarkan keadaan objek pajak 

yang sesungguhnya. Kelebihan dari stelsel campuran ini ialah pada awal 

masa/tahun pajak, uang dari hasil pajak sudah dapat dimasukkan ke kas 

negara/daerahsehingga dapat digunakan, disamping itu fiskus dan wajib pajak 

tidak dirugikan jika terjadi perubahan terhadap besarnya pajak.Adapun 

kekurangannya ialah ketetapn yang dilakukan sebanyak dua kali selama 

masa/tahun pajak yang bersangkutan, hal ini tentunya tidak efesien. 

Perbedaan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah 

kabupaten/kota adalah: 

1. Pemerintah provinsi kewenangan terletak pada pemerintah daerah provinsi 

sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewengannya terletak pada pemerintah 

kabupaten/kota 
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2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas bila dibangdingkan objek pajak 

provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan 

peraturan pemerintah sepanjang dengan ketentuan yang ada, sedangkan pajak 

provinsi apabila diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-

undang. 

Eksistensi Negara pada prinsipnya adalah untuk memberikan jaminan 

kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga dengan tuntutan tersebut negara tampil 

kedepan bahwa “turut campur tangan”, bergerak aktif dalam bidang kehidupan 

masyarakat, terutama dibidang perekonomian juga tercapainya kesejahteraan 

manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, 

dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar dan negara mencari pembiyaan dengan 

cara menarik pajak.
12

 

2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

2.3.1 Pengertian, Subjek, dan Objek BBN-KB 

a. Pengertian BBN-KB 

Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status 

kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya 

kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor  yang baru. Pelaksanaan 

proses balik nama ini dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran 

pertama STNK kendaraan dilakukan . Apabila proses balik nama tersebut 

selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud akan 

tertera nama pemilik baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan 

                                                           
12
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alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi. 

Persyaratan Balik nama sekaligus perpanjangan  stnk atas nama perorangan 

dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah sebagai berikut: 

1. BPKB 

2. STNK 

3. Kwitansi pembelian 

4. KTP pemilik baru 

5. Cek Fisik 

b. Subjek BBN-KB 

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 

Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.Wajib Pajak 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. 

c. Objek BBN-KB 

Sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi, bea balik nama kendaraan 

bermotor memiliki objek yang dapat dikenakan pajak. Objek bea balik nama 

kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. 

Secara yuridis penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dapat terjadi 

karena, antara lain: 

1. Jual beli 

2. Tukar menukar 

3. Hibah 

4. Hibah Wasiat 

5. Waris 
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6. Hadiah 

7. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan lamanya 

8. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara 

tetap di Indonesia. 

Disamping adanya objek yang dapat dikenakan bea balik nama kendaraan 

bermotor, terdapat pula penyerahan kendaraan bermotor yang tidak tergolong 

sebagai objek pajak. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk 

digunakan secara tetap di Indonesia merupakam penyerahan kendaraan 

bermotor, kecuali: 

a. Untuk digunakan sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan 

b. Untuk diperdagangkan 

c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, dan 

d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga 

bertaraf internasional. 

Pengecualian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia tidak 

berlaku ketika selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari 

wilayah pabean Indonesia.Hal ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum 

terhadap kendaraan bermotor dari luar negeri untuk digunakan secara tetap di 

Indonesia sebagai objek pajak. Sekalipun telah ada suatu kepastian hukum, 

wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor termaksud agar mengetahui 

ketentuan bea balik nama kendaraan bermotor. 
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2.3.2 Perhitungan dan Tarif BBN-KB 

1.Perhitungan BBNKB 

 

Besaran pokok BBNKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan  tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan BBNKB adalah 

sesuai dengan rumus berikut: 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

                          = Tarif Pajak x Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

 

2.Tarif BBNKB 

 

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut: 

a. Penyerahan pertama kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% 

(lima belas persen);  

b. Penyerahan pertama kendaraan roda 4 (empat) atau mobil sebesar 12,5% 

c. Penyerahan pertama kendaraan roda 4 (empat) atau mobil untuk umum 

sebesar 7,5% 

d.  Penyerahan kedua dan seterusnya 1% 

 

3. Tarif Dasar Pengenaan BBNKB 

A. Tarif BBN-KB Atas Penyerahan Pertama (Kendaraan Baru) 

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk kendaraan bernotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% 

dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 
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b. Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 (empat) atau lebih sebesar 

12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 

60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

d. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5% dikalikan 

80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

e. Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial 

Keagaman, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi 

Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan (Nilai Jual 

Kendaraan Bermotor). 

f. Untuk kendaraan bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial 

Keagaman, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi 

Pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB 

(Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

g. Untuk kendaraan Alat-alat berat dan Alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 

40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

 

B. Tarif BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya  (BBN-II) 

Tarif BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) 

atau lebih sebesar 1% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebsar 1% dikalikan 60% 

dikalikan NJKB(Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 
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c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 

80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

d. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) 

atau lebih, mutasi dari luar daerah Provinsi sebesar 0% 

e. Untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat sebesar 0,075% 

dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). 

 

2.4 Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB 

2.4.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Dasar hukum pemungutan BBN-KB didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pada bagian ketiga yaitu 

pada pasal 9 – pasal 15, didalam bagian ketiga ini diatur mengenai Objek, Subjek, 

Dasar pengenaan, Tarif, Besaran pokok, dan Wajib pajaknya.Objek pajak dari 

BBNKB yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, untuk subjek pajak 

dan wajib pajak dari BBNKB yakni orang pribadi atau badan yang dapat 

menerima penyerahan kendaraan bermotor.Wajib pajak BBNKB wajib 

mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya paling lambat 30 hari sejak saat 

penyerahan. 

Sedangkan untuk dasar pengenaan, tarif, dan besaran pokok dari BBNKB yaitu 

untuk dasar pengenaan dilihat dari Nilai Jual Kendaraan Bermotornya, Tarif yang 

dikenakan didalam Undang-Undang ini yaitu untuk kendaraa bermotor paling 

tinggi pada saat penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh) sedangkan untuk 
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pennyerahan kedua yaitu sebesar 1% (satu), yang keudian tarifnya diatur melalui 

Peraturan Daerah. Untuk besaran pokok dihitung berdasarkan perkalian antara 

tarif  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 

 

2.4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 

Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Peraturan menteri dalam negeri ini telah dirubah sebanyak 4 kali, peraturan ini 

lebih berfokus kepada dasar pengenaannya pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk memudahkan proses yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam kaitannya dengan BBN-KB, selain itu juga untuk menarik 

minat masyarakat dan meringankan biaya yang dikeluarkan oleh 

masyarakat.Selanjutnya Menteri Dalam Negeri belum menentapkan dasar 

pengenaan sehingga memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk 

menentukan dasar pengenaan BBNKB baik kendaraan bermotor off the 

road(harga kosong) maupun on the road (harga isi). Selain didalam Permendagri 

ini juga merupakan revisi sehingga yang tadinya ada Permandagri No. 29 Tahun 

2012 setelah direvisi menjadi Permendagri No. 24 Tahun 2013 yaitu mengubah 

pasal 2 ayat 2, pasal 7 ayat 2, pasal 10 ayat 2,pasal 13 ayat 1,  menyisipkan pasal 

diantara pasal 12 dan pasal 13 yaitu disisipkan pasal 12A. 
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2.4.3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah 

Dasar hukum mengenai pemungutan BBN-KB diatur didalam Bab IV yaitu 

didalam pasal 20 – pasal 35. Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah 

daerah Provinsi Lampung ingin membuat aturan untuk mengatur pemungutan 

pajak yang ada daerah tentunya berdasarkan mandat yang di berikan oleh 

pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Isi dari 

Peraturan Daerah ini tidak jauh berbeda dengan Undang-undnag No. 28 Tahun 

2009 yaitu pertama Nama, Subjek, dan Objek , Nama BBNKB dipungut 

berdasarkan penyerahan kendaraan bermotor, Subjek dari BBNKB yaitu orang 

pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, Objek 

BBNKB yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua mengenai 

dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan, dasar pengenaan BBNKB yakni 

NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor), untuk tarif yaitu untuk penyerahan 

pertama kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar 15% (lima belas), untuk 

penyerahan pertama roda 4 (empat) yaitu sebesar 7,5% (tujuh koma lima), 

sedangkan untuk penyerahan kedua baik roda 2 maupun roda 4 yaitu sebesar 1%, 

untuk cara perhitungan yaitu berdasarkan perkalian antara tarif  Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 
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2.4.4 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, tentunya untuk melaksanakan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. Peran Peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan dasar pengenaan 

BBNKB yang ada di daerah. Pada dasarnya di dalam Peraturan Gubernur ini lebih 

diatur mengenai besaran pengenaan BBNKB yaitu Pada saat BBN I (Penyerahan 

pertama) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar 12,5% dikalikan 

dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk kendaraan bermotor 

roda 2 (dua) sebesar 15% dikalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Kemudian 

untuk penyerahan kedua dan seterusnya, untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) 

dan roda 4 (empat) yaitu sebesar 1% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor. 

 

2.4.5 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini, tentunya untuk melaksanakan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tahun 2014. Peran Peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan dasar pengenaan 

BBNKB yang ada di daerah. Pada dasarnya di dalam Peraturan Gubernur ini lebih 

diatur mengenai besaran pengenaan BBNKB yaitu Pada saat BBN I (Penyerahan 
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pertama) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar 12,5% dikalikan 

dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk kendaraan bermotor 

roda 2 (dua) sebesar 15% dikalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Kemudian 

untuk penyerahan kedua dan seterusnya, untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) 

dan roda 4 (empat) yaitu sebesar 1% dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan secara normatif 

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 

menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan 

doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan 

data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Pendekatan secara empiris 

Pendekatan hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan 

di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara 

pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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3.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari data-data 

sebagai berikut : 

3.2.1 Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
13

 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 

kepada kepala pelaksana pemungutan PKB dan BBNKB Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Metrodan Kasi penetapan dan 

piutang pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

(DISPENDA)dalam melakukan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB).  

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan 

Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas.Data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

A. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer adalah bhan-bahan hukm yang mengikat,
14

 adapun 

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                           
13

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012.Pengantar penelitin Hukum.(Jakarta. PT Raja Garfindo 

Persada). Hal 30 
14

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

Hal 52 
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b) Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

d) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor 

e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah 

f) Peraturan Gubernur  Lampung Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor  

g) Peraturan Gubernur  Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor  

 

B. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, baik 

hukum administrasi negara, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, 

dan artikel, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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C. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, sepertihasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), artikel-artikel di internet, journal umum, dan bahan-bahan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
15

 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatatat, dan memahami sebagai literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber yaitu: 

a) Sumber Primer yaitu undang-undang yang relevan dengan 

permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah 

terjadi. 

b) Sumber Sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan 

hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode 

                                                           
15
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wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber yaitu Kasi Penetapan dan Piutang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung dan Kepala Penetapan Pemungutan PKB dan BBNKB Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Metro. 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
16

 

1) Identifikasi Data 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

2) Pemeriksaan Data (editing) 

Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, dokumen dan wawancara yang berhubungan Pelaksanaan 

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Mutasisudah 

dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. 

3) Penandaan Data (coding) 

Coding yaitu pembenaran tanda pada data yang diperoleh, baik berupa 

penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang 

menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan 

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, 

memudahkan rekonstruksi serta analisis data. 
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4) Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/sistematizing) 

Constructing/Sistematizingyaitu kegiatan menabulasi secara sistematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan 

masalah. Penyusunan/klasifikasi data akan memudahkan analisis data. 

5) Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, 

dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data 

yang sesuai dengan permasalahan. 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang 

diperoleh digunakan untuk menganilisis permasalahan yang diteliti. 

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara : 

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang 

terkumpul apakah data yang diperoleh sudah lengkap, sudah cukup 

benar dan sesuai dengan permasalahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokan data 

sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam 

menganalisis. 

3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan 

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan 

yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya. 
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3.4 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun 

secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari kasus 

individual nyata yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara 

ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat 

permasalahan yang diteliti. 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secaradeskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara 

berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab 

permasalahan yang ada.
17
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

dalam Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 

mengalami peningkatan sedangkan untuk 2015 mengalami penurunan . Pada 

tahun 2014 target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 26.000.000.000 

sedangkan realisasi yang didapat dalam pemungutan BBN-KB yaitu sebesar 

Rp 29.032.232.350. Sedangkan untuk tahun 2015 target yang diharapkan 

oleh Pemerintah sebesar Rp 30.000.000.000 dan realisasi yang di dapat 

selama tahun 2015 sebesar Rp 23.419.566.600.Hal tersebut bisa diakibatkan 

dari kurangnya personil yang ahli dibidang pajak sehingga untuk tahun 2015 

terjadi penurunan pendapatan.Selain itu Pemerintah Daerah juga dinilai 

kurang melakukan sosialiasasi terhadap peraturan yang ada sehingga 

masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang manfaat yang didapat 

setelah melaksanakan BBN-KB. Untuk tahun berikutnya Pemerintah Daerah 
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langsung melakukan evaluasi terhadap hasil yang didapat pada tahun 

sebelumnya, dengan mengacu terhadap tarif yang akan diterapkan mengenai 

BBNKB sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan aturan atau kebijakan 

baru, dimana aturan tersebut bertujuan untuk meningkatan pendapatan baik 

BBN-KB maupun PKB. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan 

pendapatan dari segi BBN-KB akan terus bertambah mengingat antusias 

dari masyarakat dan meningkatnya kesadaran dari wajib pajak untuk 

melaksanakan BBN-KB yang terus meningkat. Nantinya secara tidak 

langsung pendapat dari segi pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB akan 

memberikan kontribusi yang lebih kterhadap PAD Provinsi Lampung. 

2.  Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat faktor 

pendukung antara lain: (a) Tingginya perhatian Pemerintah terhadap PAD, 

(b) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik milik perusahaan maupun 

milik perorangan semakin meningkat, (c) Pelayanan wajib pajak dengan 

menggunakan sistem komputerisasi di SAMSAT, (d) Pertambahan beberapa 

jenis dan merk dagang di lapangan, (e) Fasilitas jalan umum yang terus 

membaik, sedangkan faktor penghambat antara lain: (a) Rendahnya 

kesadaran wajib pajak; (b) Kurangnya sosialisasi dari berbagai instansi 

terkait mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah; (c) 

Belum adanya kesamaan misi dan persepsi aparat dari ketiga instansi; (d) 

Terbatasnya sumber daya aparat yang baik; (e) Sistem dan prosedur 

pembayaran yang birokratis; (f) Penggantian personil di bidang pajak yang 

bukan ahlinya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas, beberapa saran kebijakan diajukan sebagai bahan masukan kepada 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, 

dan SAMSAT Kota Metro yakni sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus selalu mengevaluasi dan mengawasi jalannya peraturan yang 

telah dibuat dalam hal ini yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya untuk dibuat 

saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditegakkan. 

2. Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendapatan Provinsi Lampung diharapkan 

dapat melakukan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis yang ada di 

daerah-daerah sehingga pendapatan asli daerah terus bertambah dan perlu juga 

melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan. 

3. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Metro perlu 

memperhatikan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan terhadap wajib pajak atau masyarakat. 

4. Pemerintah Daerah perlu menambah personil ataupun aparat yang memang ahli 

di dalam bidang pajak sehingga Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dapat 

bertambah. 
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