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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN REGISTRASI DAN 

IDENTIFIKASI (REGIDENT) KENDARAAN BERMOTOR 

KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI  

DAERAH PROVINSI  LAMPUNG 

 

Oleh 

 

ADHISTY MARISKA 

 

 

 

Pentingnya Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ialah 

memudahkan mengetahui kendaraan yang sudah Teregistrasi agar semua 

kendaraan dapat tercatat dengan baik karena besar nya pengaruh Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terlaksana dengan baik 

dan benar. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur 

tentang fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, 

kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan 

pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, 

penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, 

pengarsipan serta pemberian informasi. 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah Pelaksanaan 

sistem manajemen registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor 

dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung ? b.Apakah 

faktor penghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi 

(Regident) Kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Lampung? 

  

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan untuk 

dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan 

bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid 

terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. 

Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak 



kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. 

Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik karena berbagai faktor baik dari 

Ditlantas maupun dari Dispenda. Faktor- faktor tersebut adalah jumlah personil 

yang terbatas yang melakukan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, , 

Prasarana tidak memadai, dalam pemungutan pajak faktor penghambat nya yaitu 

terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, dan 

kurangnya kesadaran masyarakat.  

 

Adapun saran yang diajukan peneliti, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung 

hendaknya meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi pelayanan kepada 

masyarakat, dan Dipenda Lampung agar terus meningkatkan pelayanan nya serta, 

demi kelancaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak 

kendaraan bermotor agar Dipenda Provinsi Lampung dan Ditlantas Polda 

Lampung harus menjalin hubungan yang lebih intens dan berkesinambungan. 

 

Kata kunci: Dipenda, Kendaraan bermotor,  Registrasi dan Identifikasi.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE REGISTRATION AND 

IDENTIFICATION SYSTEM IN RELATION TO OWN-SOURCE 

REVENUE OF LAMPUNG 

 

By 

 

Adhisty Mariska 

 

The importance of motor vehicle registration and identification system is to easily 

track which vehicles have been registered because it can influence the motor 

vehicle tax revenue which should be implemented properly and correctly. 

According to the decision of Indonesian National Police Chief No. 5/2012 

regarding the Registration and Identification of Motor Vehicles which regulates 

the function of the police to provide the origin legitimacy and eligibility, 

ownership and operation of motor vehicle, control functions, forensic police and 

service to the community through verification, record keeping and data collection, 

numbering , publishing and providing proof of registration and identification of 

motor vehicle, archiving and provision of information. 

 

The formulation of the problems in this research are: a. How is the 

implementation of motor vehicle registration and identification system (Regident) 

in relation to own-source revenue of Lampung province? b. What are the 

inhibiting factors of the implementation of motor vehicle Registration and 

Identification System (Regident) in relation to own-source revenue of Lampung 

Province?  

 

The approaches used in this research are normative and empirical approaches. The 

data sources consist of primary data and secondary data. The data which have 

been calculated and presented in the form of description, would be presented for 

discussion and to be analyzed qualitatively, then to be concluded. 

 

Based on the results of the research, the Implementation of Motor Vehicle 

Registration and Identification system has helped the tax authorities to obtain a 

valid data related to vehicle registration tax to be paid by the owner of the vehicle. 

As a result, there was no taxpayer vehicles which were not recorded. The tax 

collection of motor vehicle was vital in contributing to the local government own-

source revenue. However, this program has several inhibiting factors either from 

the Directorate of Traffic or from the Department of Regional Revenue. Those 

factors were: the limited number of personnel who carry out the registration and 

identification system of motor vehicles, the inadequate infrastructure; as for the 



 

 

 

Adhisty Mariska 

tax collection, the inhibiting factors included: the limited budget, which caused 

the inadequate infrastructure and lack of public awareness.  

 

It is suggested that the Directorate of Traffic (Ditlantas) of Polda Lampung should 

improve the quality of its services, while the Department of Regional Revenue 

(Dispenda) should also improve its services as well to increase own-sources 

revenue from motor vehicle taxes. Further, that Dispenda and Ditlantas should 

synergize intensely with sustainability.  

 

Keywords: Dispenda, Motor vehicles, Registration and Identification. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang baik dalam bidang Ekonomi, 

Sosial dan Industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan 

ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti 

perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK 

di era globalisasi yang serba modern saat ini.  

 

Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia adalah kendaraan, khususnya 

kendaraan bermotor. Kemajuan Teknologi dalam bidang Industri, kendaraan 

bermotor di negara kita berkembang sangat pesat yang gunanya sebagai alat 

transportasi.
1
 

 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam 

memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 

                                                           
1
Charles Jackson, 2013, Hukum Lalu Lintas Angkutan jalan, Bandar Lampung: PKKPUU FH 

UNILA, hlm.17. 



2 

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Serta, berperan 

sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah.
2
 

 

Dinamisasi perkembangan di semua lini pembangunan di Indonesia khusus nya di 

Provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini yaitu Provinsi Lampung semakin 

meningkat, berbanding lurus dengan mobilitas kegiatan masyarakatnya. Tingkat 

mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung cukup tinggi dapat dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah 

dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh 

pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak 

pula akan kebutuhan alat transportasi guna memenuhi kebutuhan mobilisasi 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Jumlah kendaraan bermotor saat ini di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 

90 juta yang 90% adalah sepeda motor sedangkan pertumbuhan populasi untuk 

mobil sekitar 2-3% dan sepeda motor lebih dari 3% per tahun.
3
 Angka 

kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Setiap kendaraan 

bermotor wajib Teregistrasi dan teridentifikasi oleh Polri di Samsat (Sistem 

administrasi manunggal satu atap).  

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan 

Bermotor, bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang 

                                                           
2
 Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil, 1995, Disiplin berlalu Lintas di Jalan raya, Jakarta: 

Rineka Cipta, hlm.15 
3
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413 di akses pada tanggal 17 april 2016 pukul 

20:52 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413


3 

selanjutnya disebut regident ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan 

legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi 

kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, 

pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi 

dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Penyelenggaraan 

Registrasi dan Identifikasi (regident) adalah salah satu wewenang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  Penyelenggaraan regident lantas juga merupakan salah satu 

tugas pokok dan fungsi Polri dalam urusan pemerintah di bidang registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan ). Secara lebih khusus dijelaskan, bahwa Regident Lantas 

merupakan salah satu fungsi Polisi dalam menangani lalu lintas, baik untuk 

manusia (pengemudi) maupun kendaraan bermotor (ranmor). 

 

Tugas kepolisian tak hanya itu saja melainkan mencakup penjagaan, pengaturan, 

pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, 

guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Para petugas 

kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan 

terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan 

penyidikan kecelakaan lalu lintas. undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh 

Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
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jalan sesuai, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan 

angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya. Sesuai 

dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) dinyatakan: “Bahwa tugas pokok dan fungsi 

polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “Urusan pemerintah di 

bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan 

hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu 

lintas”. 

 

Namun, sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran pemilik kendaraan masih 

banyak kendaraan yang belum  tertib administratif atau belum ter-registrasi secara 

baik dan hal ini juga berdampak pada Pemasukan Asli Daerah, secara otomatis 

Daerah dirugikan dalam kasus tersebut, karena ada salah satu wajib pajak yang 

tidak membayar pajak kendaraannya yang akhirnya merugikan negara juga, ini lah 

yang di manfaatkan sejumlah orang sehingga mengakibatkan plat ganda. Plat 

ganda yang dimaksud berupa nomor rangka kendaraan satu (satu kendaraan) 

mempunyai dua plat dan ada pula dua kendaraan memiliki satu plat. Hal itulah 

yang dapat menyebabkan permasalahan pemilik kendaraan dan juga data yang 

ganda pula. 

 

Provinsi Lampung sendiri kasus plat ganda mencapai 100 ribu kendaraan 

(Keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung melalui 

Kasi keberatan dan sengketa pajak Bapak Fahrorrozy. Pada wawancara yang di 

laksanakan di Dinas Pendapatan Daerah, hal ini lah yang menjadi masalah bagi 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, akibat kurang adanya pembenahan 

sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baik di Direktorat Lalu Lalu 
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Lintas Polda lampung, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung maupun di 

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Bandar Lampung. 

 

Kasus Plat ganda kendaraan bermotor ganda, tidak akan selesai jika tidak ada 

perketatan sistem Registrasi kendaraan bermotor serta pembenahan sistem. 

 

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN REGISTRASI 

DAN IDENTIFIKASI (REGIDENT) KENDARAAN BERMOTOR DALAM 

KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI  

LAMPUNG” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi 

(Regident) Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Lampung ? 

b. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan 

Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung ? 
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1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

a. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan 

Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen  

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. 

 

b. Manfaat dari penelitian skripsi ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum 

Administrasi Negara, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem 

Manajemen  Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor 

dalam Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi  Lampung. 

2) Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah 

Provinsi Lampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

2) Bagi masyarakat umum dan peneliti khususnya dapat mengetahui 

bagaimana pelaksanaan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor di kota Bandar lampung.  
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3) Dapat menjadi masukan untuk dinas maupun pihak terkait agar adanya 

pembenahan sistem Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor agar 

tidak berdampak pada pemasukan daerah.  

4) Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lain di masa mendatang yang 

akan mengkaji masalah pelaksanaan suatu program atau kegiatan agar 

dapat memperoleh hasil yang maksimal. 

 

1.4.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi dan hanya pada pelaksanaan sistem 

manajemen registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor dalam 

kaitannya  dengan Pendapatan. Asli .Daerah Provinsi.Lampung.



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pelaksanaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah proses, cara, 

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Implementasi 

secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Pelaksanaan”. Pengertian 

implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip oleh 

Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut, bahwa konsep implementasi 

berasal dari bahasa inggris yaitu “to implement”, yang dalam kamus besar 

Webster, “to implement” (mengimplementasikan) berarti to provide the means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give 

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu 

tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
4
 

 

Menurut Syukur Abdullah, definisi implementasi adalah suatu proses rangkaian 

kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang 

terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun 

                                                           
4
Tinjauan Pustaka, http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335 (diakses tanggal 18 April 

2016, Pukul 07:55 wib) 

http://elib/
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operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. 

Sedangkan menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
5
 

 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A (2005 : 65) menjelaskan arti dari 

pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa 

yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan 

pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah 

pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola 

serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.
6
 

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai 

evaluasi. Browne Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan.
7
 

 

Pelaksanaan menurut Santoso Sastropoetro diartikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam 

                                                           
5
Guntur Setiawan, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta:Balai Pustaka, 

hlm.39. 
6
http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/ (Di 

akses tanggal 18 April 2016 pukul 08:09) 
7
Nurdin Usman. 2002.  Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, hal.70 

http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/


10 

kenyataannya. The Liang Gie mengemukakan pengertian dari  pelaksanaan 

sebagai berikut, bahwa  pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana 

pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan kapan waktunya berakhir, dan 

bagaimana cara dilaksanakannya.
8
 

 

George R.Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut yang oleh karena anggota perusahaan itu 

juga berkeinginan untuk mencapai sasaran tersebut. Pengertian diatas mengartikan 

pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap pegawai 

dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa 

seseorang akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika: 

1. Merasa yakin akan mampu mengerjakannya 

2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya  

3. Tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih 

penting atau mendesak 

4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan 

                                                           
8
http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/ (diakses tanggal 18April 2016, Pukul 09:00 wib) 

http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/
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5. Hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis 

 

Fungsi dari pelaksanaan itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif 

dan efisien dalam mencapai tujuan 

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan 

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak 

dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi. 

 

Berdasarkan pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut para ahli diatas 

memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi 

adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi juga dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, gagasan, program, atau aktivitas 

baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan 

terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

Implementasi atau pelaksanaan menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa 

implementasi atau pelaksaan merupakan aspek operasional dan rencana atau 



12 

penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan 

hingga hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, didalam 

mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai 

suatu proses. Ada tiga unsur utama dalam pelaksanaan, yaitu antara lain adalah: 

1. Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan 

kegiatan 

2. Target grup, yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang 

akan dilaksanakan oleh pemerintah 

3. Serta unsur-unsur pelaksana, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program yang dibuat. 

 

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu program untuk diwujudkan.
9
 

 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu  program  yang  telah ditetapkan oleh 

pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di  

luar lapangan.  Yang  mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang. Faktor-faktor   yang   

dapat menunjang  program pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; 

                                                           
9
Ibid. 
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b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponenya itu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan 

tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program  

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya  dari 

mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur 

tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit  dalam mencapai 

hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa  pola yang baku. 

 

Keempat  faktor  di  atas,  di pandang  mempengaruhi  keberhasilan  suatu  proses  

implementasi,  namun  juga  adanya  keterkaitan  dan  saling  mempengaruhi  

antara  suatu   faktor   yang   satu   dan   faktor   yang   lain.   Selain   itu   dalam   

proses  implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak 

yaitu:
10

 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

                                                           
10

 Abdullah Syukur, kumpulan makalah “ Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan 

dan relevansinya dalam pembangunan’, 1987, Ujung pandang, Persadi, hlm.398. 
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Dari  pendapat  di  atas  dapatlah  dikatakan  bahwa  pelaksana  suatu  program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

 

2.2. Tentang Kendaraan Bermotor 

2.2.1. Pengertian Kendaraan Bermotor 

Kendaraan  bermotor  adalah  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu. Peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat 

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan.  

 

Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai 

dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta 

gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor 

sebagai penariknya. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang di maksud kendaraan adalah suatu 

sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak  

Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga 

manusia dan/ atau hewan.  
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2.2.2. Jenis-jenis Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah sepeda 

motor, yaitu kendaraan roda dua atau tiga biasanya hanya bisa digunakan untuk 

mengangkut orang maksimal dua orang termasuk pengendaranya. Selain itu ada 

mobil penumpang, merupakan kendaraan angkutan yang maksimal 

penumpangnnya berjumlah delapan orang termasuk sopir. Lalu ada mobil bus 

kendaraan ini biasanya sering di gunakan sebagai alat transportasi atau 

kedandaraan umum, karena mobil bus ini dapat mengangkut penumpang dalam 

jumlah yang tidak sedikit, bisa mencapai 50 orang. Dan kendaraan bermotor 

lainnya adalah mobil angkutan, yang merupakan fungsi utama mobil ini ialah 

mengangkut barang. Yang berukuran besar adalah truk sedangkan yang berukuran 

lebi kecil dinamakan pickup. Mobil angkutan ini biasanya ada yang dibuat untuk 

tujuan tertentu, misalnya berbentuk tanki gunanya untuk mengangut barang yang 

berbentuk cairan, mobil khusus untuk mengangkut sampah dan lainnya. 

 

Kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi 3 bagian  yaitu  Kendaraan  Ringan  

(KR),  Kendaraan  Berat  (KB)  dan  Sepeda  Motor (SM). 

1. Kendaraan Ringan (KR) merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi 

kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, pick-up, dan truk mikro. 

2. Kendaraan Berat (KB) Contoh kendaraan berat yaitu truk dan bus. 

3. Sepeda Motor (SM) Meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3. Sepeda 

motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin 

Penggunaan motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif 

murah, penggunaan bahan bakarnya rendah serta biaya operasionalnya juga 

sangat rendah. 
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2.2.3. Manfaat dan Fungsi Kendaraan Bermotor 

Fungsi utama dari Kendaraan bermotor yakni memudahkan orang untuk 

mobilitas, serta untuk menjangkau suatu tempat atau daerah yang jarak tempuhnya 

jauh sedangkan membutuhkan waktu yang singkat. Dan juga dengan adanya 

kendaraan bermotor ini orang akan semakin mudah dalam memindakan barang 

dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.  

 

Setelah mengalami kemajuan dan teknologi, kendaraan bermotor juga dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan lainnya, misalnnya 

mengangkut sampah, memadamkan api (mobil kebakaran), mengangkut jenazah 

(mobil jenazah) dan sebagainya. 

 

2.3. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor 

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor 

 

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Angka ke-5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk 

memberikan legitimasi asal usuldan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian 

Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat 

melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan 

pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian 

informasi. 
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Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas (regident lantas) adalah 

salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai yang 

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. 

Penyelenggaraan regident lantas juga merupakan salah satu tugas pokok dan 

fungsi Polri dalam urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2009), “Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional 

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

 

Secara lebih khusus dijelaskan, bahwa Regident Lantas merupakan salah satu 

fungsi Polisi dalam menangani lalu lintas, baik untuk manusia (pengemudi) 

maupun kendaraan bermotor (ranmor). Regident pengemudi sebagai bagian dari 

Regident lantas memegang peranan penting dalam mewujudkan budaya tertib 

berlalu lintas dalam masyarakat. Seperti diketahui, bahwa lalu lintas merupakan 

cermin budaya masyarakatnya, bahkan secara nasional dapat dikatakan bahwa lalu 

lintas adalah cermin budaya bangsa. Perilaku dalam berlalu lintas merupakan 

cerminan tingkat pengetahuan, kemampuan ketrampilan, kesadaran serta tanggung 

jawab akan keselamatan berlalu lintas baik bagi dirinya sendiri maupun orang 

lain. Karena itu untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas perlu diwujudkan budaya tertib berlalu 

lintas dalam masyarakat. 
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Regident ranmor meliputi registrasi ranmor baru, registrasi perubahan identitas 

ranmor dan pemilik, registrasi perpanjangan ranmor dan atau registrasi 

pengesahan ranmor. Selain kegiatan tersebut regident ranmor juga meliputi 

pemblokiran dokumen regident ranmor yang terkait tindak pidana, penggantian 

dokumen regident ranmor dan penghapusan nomor registrasi ranmor. 

 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di bagi menjadi dua yaitu : 

diwujudkan dalam pengujian dan penerbitan 

a. Regident Pengemudi  

Diwujudkan dalam pengujian dan penerbitan SIM. SIM ini merupakan 

persyaratan bagi setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor 

di jalan, artinya SIM wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor di jalan. SIM tersebut digolongkan menjadi SIM 

kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. 

Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memiliki kompetensi 

mengemudi yang didapat dari mengikuti pendidikan dan pelatihan di 

sekolah mengemudi atau dapat belajar sendiri. Selanjutnya untuk 

mendapatkan SIM, setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan 

bermotor harus lulus dalam pengujian SIM yang diselenggarakan oleh Polri. 

b. Regident Kendaraan 

Regident kendaraan diwujudkan dalam penerbitan Tanda Kendaraan 

Bermotor (TNKB).  TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi 

sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan 

lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode 

wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. 
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Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Plat Nomor. 

TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang 

kendaraan bermotor. 

 

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Angka ke-8 dan ke 11 “Nomor 

Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda 

atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf  dan  angka yang 

memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas 

Ranmor”. 

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah 

tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian 

Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang  

diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku 

dan dipasang pada Ranmor”. 

 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau bisa di singkat menjadi (TNKB) adalah 

tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian 

Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang 

diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku 

dan dipasang pada Ranmor. Pada masyarakat indonesia TNKB lebih dikenal 

dengan sebutan Plat Nomor. 

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah Pelat nomor terdapat tanda khusus 

(security mark) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah 

kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" 
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(Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB 

oleh Polri dan TNI. 

 

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut: 

1. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan 

tulisan berwarna putih 

2. Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna 

hitam 

3. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan 

berwarna putih 

4. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar 

putih/merah dengan tulisan berwarna hitam 

5. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: 

warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima 

angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-

bagian 

6. Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) 

yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh 

dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar 

hijau dengan tulisan hitam.
11

 

 

 

 

                                                           
11

 http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor (Diakses tanggal 18 April 2016 

pukul 09.19 
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2.3.2.Dasar Hukum Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 

pada angka ke 7 yaitu: 

“Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 

Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul 

dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik 

Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi,  pencatatan dan 

pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi 

Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi”. 

 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor  pada Pasal 1 Angka 5 Mengatur : 

“Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul 

dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik 

Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan 

pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi 

Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi”. 

 

Selanjutnya angka 6 mengatur: 

“Sistem Manajemen Regident Ranmor adalah suatu kesatuan yang saling terkait 

antarasumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, data dan 

informasi, serta pengawasan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Regident 

Ranmor”. 
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Serta, dalam Pelaksanaan di Bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan 

bermotor mengacu pada Keputusan Kepala Korps Lalu lintas polri nomor: 

Kep/72/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang (Standar oprasional 

prosedur) Bidang Registrasi dan Identifikasi. 

 

2.4. Pendapatan Asli daerah 

2.4.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam 

pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan yang bersih. 

 

Pasal 1 butir  15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang 

diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

 

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan 

ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan 

Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-

sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan 
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tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan 

pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.  

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, bagi pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah ). 

 

Dalam   upaya   memperbesar   peran   pemerintah   daerah   dalam   

pembangunan, pemerintah   daerah   dituntut   untuk   lebih   mandiri   dalam   

membiayai   kegiatan operasional  rumah  tangganya.  Berdasarkan  hal  tersebut  

dapat  dilihat  bahwa pendapatan  daerah  tidak dapat  dipisahkan  dengan  belanja  

daerah,  karena  adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang 

disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. 

 

Adanya  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang  diberikan  Kepada  daerah  

untuk mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  merupakan  satu  

upaya  untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan 
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potensi daerahnya dengan  mengelola  sumber-sumber  pendapatan  daerah  secara  

efisien  dan  efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.  

 

Menurut keterangan Pasal 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode anggaran tertentu 

pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan 

daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah 

serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut keterangan Pasal 2 undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

Daerah, Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem 

pembagian keuangan yang adil, profesional, demokratis, transparan, dan 

bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, 

dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya 

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli Daerah 

adalah segala sumber keuangan yang di dapat atau digali oleh daerah itu sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang Pengertian Pendapatan Asli 

Daerah menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, yaitu Sumber Keuangan Daerah yang digali dari wilayah daerah 

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. 
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Menurut Nurcholis Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain yang sah. 

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat mengartikan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan yang di dapatkan 

dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, restribusi 

daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan yang di atur oleh peraturan 

daerah.  

 

2.4.2. Pajak Daerah 

Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang 

dipungut atau dikenakan atas daerahnya. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua 

yaitu Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang,sehingga dapat dipaksakan dengan 

tiada mendapat balas jasa secara langsung. 

 

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 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. 

Jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009, jenis pajak 

provinsi terdiri atas: 
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a. pajak kendaraan bermotor; 

b. bea balik nama kendaraan bermotor; 

c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 

d. pajak air permukaan; dan 

e. pajak rokok. 

 

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain 

dari jenis-jenis pajak. Daerah pun dapat tidak memungut pajak daerah apabila 

potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

2.4.3. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 



27 

badan. Objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 

(1) yaitu: 

a. Jasa umum; 

b. Jasa usaha; dan 

c. Perizinan tertentu. 

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum huruf a digolongkan sebagai retribusi 

jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha huruf b digolongkan sebagai 

retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu huruf c 

digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. 

 

2.4.4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah  terdapat  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  

No. 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  

dan Pemerintah  Daerah,  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut  

PAD adalah  pendapatan yang  diperoleh  Daerah  yang  dipungut  berdasarkan  

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

 

2.5. Pajak 

2.5.1. Pengertian Pajak 

Terdapat bermacam-macam batasan atau pengertian tentang pajak yang 

dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah 

iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang 

gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut soeparman soemahamidjaja, 

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolekif dalam mencapai kesejahteraan umum (wirawan B. Ilyas dan 

richard Burton, 2004 :5). 

 

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Erly Sunandy, 2005:11). Pengertian tersebut 

kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebgai berikut: Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
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dan surplusnya digunakan untuk Public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai Publik investment . 

 

Pajak dari perspektif ekonomi di pahami sebagai beralihnya sumber daya dari 

sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa 

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya 

kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 

penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara 

dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan 

suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan 

tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang 

pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelengaraan pemerintahan. Dari 

pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik 

bagi fiskus sebgai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana 

telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan menyebutkan Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal 

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 
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2.5.2. Unsur-Unsur Pajak 

Berdasarkan berbagai pengertian yang diberikan terhadap pajak baik pengertian 

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 

dipaksakan) unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23 A yang menyatakan pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

Undang-Undang. 

b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan, pajak dapat dipaksakan apabila wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

e. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas 

negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutu pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 
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mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/ regulatif). 

 

2.5.3. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 

(Mardiasmo 2011: 1), yaitu : 

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatu (regulerend) sebagai alat pengatur atau Melaksanakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

Terdapat dua aspek tambahan selain fungsi-fungsi pajak di atas, diantaranya, 

yaitu: 

1) Fungsi Stabilitas, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

2) Fungsi Redistribusi Pendapatan,  Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang 

pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

2.5.4. Syarat Pemungutan Pajak 

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dilaksanakan sedemikian rupa agar 

tidak merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus  

untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah, sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. 
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Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo 

dalam buku “Perpajakan” adalah sebagai berikut: “Asas pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)  

Sesuai dengan  tujuan  hukum,  yajni  mencapai  keadilan,  undang-undang  

dan pelaksanaan    pemungutan    harus    adil.    Adil    dalam    perundang-

undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara  unun  dan  merata,  serta  

disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing.  sedang  adil  dalam  

pelaksanaannya  yakni  dengan   memberikan   hak   bagi   wajib   pajak   

untuk   mengajukan   keberatan,  penundaan   dalam   pembayaran   dan   

mengajukan   banding   kepada   Majelis  Pertimbangan Pajak.  

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  

        Di  Indonesia  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  23.  Hal  ini  

memberikan  jaminan   hukum   untuk   menyatakan   keadilan,   baik   bagi   

negara   maupun  warganya.  

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  

       Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  

maupun  perdagangan,     sehingga     tidak     menimbulkan     kelesuan     

perekonomian  masyarakat.  

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)  

Sesuai fungsi Budgetair , biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga  lebih rendah dari hasil pemungutannya.  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
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Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Syarat  ini  telah  

dipenuhi  oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.5.5. Asas Pemungutan Pajak 

Agar  tujuan  dari  pemungutan  pajak  dapat  tercapai,  maka  dalam  memilih 

alternatif    pemungutan    pajak    harus    berpegang    teguh    terhadap    asas -

Asas pemungutan  pajak  itu  sendiri.  Sehingga  terdapat  keserasian  antara  

pemungutan pajak  dengan  tujuan  dan  asas-asas  yang  ada. Asas - asas  

pemungutan  pajak  yang ditulisakan  oleh  Adam  Smith  dalam  bukunya  yang  

kemudian  dikenal  dengan nama The  Four  Cannons Atau The  Four  Maxims 

(Suandy,  2005:27)  adalah sebagai berikut: 

1. Equality 

Pembebanan  pajak  di  antara  subjek  pajak  hendaknya  seimbang  

dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang 

dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equity ini 

tidak diperbolehkan suatu  negara  mengadakan  diskriminasi  di  antar  

sesama  Wajib  Pajak. 

Dalam keadaan yang sma Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam 

keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 

2. Certainty 

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi   (not   arbitrary).   Dalam   asas   ini   kepastian   hukum   yang 
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diutamakan  adalah  mengenai  subjek  pajak,  objek  pajak,  tarif  pajak,  

dan ketentuan mengenai pembayarannya. 

3. Convenience of Payment 

Pajak  hendaknya  dipungut  pada  saat  yang  paling  baik  bagi  Wajib  

Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimannya 

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 

4. Economic of Collections 

Pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat  (seefisien)  mungkin, 

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak 

itu  sendiri.  Karena  tidak  ada  artinya  pemungutan  pajak  kalau  biaya  

yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 

 

2.5.6. Asas pengenaan Pajak 

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang rpibadi 

atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan 

negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. 

Sebagai contoh di indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara 

ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun undang-undnag 

perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan 

oleh negara untuk mengenakan pajak. 
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Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk 

mengenakan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006:7) adalah sebagai 

berikut : 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan Wajib  Pajak 

yang  bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik  penghasilan  yang  berasal  

dari dalam  maupun  luar  negeri.  Asas  ini  berlaku  untuk  Wajib  Pajak  

dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang  bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya 

pajak  bangsa  asing  di  Indonesia  dikenakan  pada  setiap  orang  yang  

bukan berkebangsaan  Indonesia  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  

Asas  ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri. 

 

2.5.7. Jenis Pajak 

Menurut Lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang di 

pungut oleh pemerintah daerah (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 

2004: 28) 

a. Pajak  pusat,  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Pajak negara yang 
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berlaku di  Indonesia  sampai  saat  ini  adalah:  Pajak  Penghasilan  

(PPh),  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, singkatnya pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak 

Hiburan, dll. 

 

2.5.8. Pajak Kendaraan Bermotor 

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi Daerah, salah satu 

diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (sering disingkat dengan PKB). 

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang 

merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 Tentang Pajak daerah dan 

retribusi daerah, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikemukakan sebagai 

berikut : Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan 

merupakan pajak lokal (daerah).  
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Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Pajak 

Daerah, tarif PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5%. Menurut 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang 

pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang 

berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau 

kuasa dari badan tersebut. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 

Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan 

bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang 

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan 

di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 

(tujuh Gross Tonnage). 

 

Pengecualian Objek Pajak Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain: 

a. Kereta api; 

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; 
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d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 

 

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif  

PKB  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  provinsi.  Sesuai peraturan  

pemerintah  No.  65  tahun  2001   Pasal 5  tarif  PKB  dibagi menjadi  3  

kelompok  sesuai  dengan  jenis  penguasaan  kendaraan bermotor, yaitu : 

a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 

b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang  

disediakan  untuk  kendaraan  bermotor  yang  disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

c. 0,5%  untuk  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat besar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang 

cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya 

ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sitematis). 
12

 

 

3.1.  Pendekatan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka pendekatan masalah dalam 

penelitian ini akan dilakukan secara normatif dan empiris. 

1. Pendekatan secara Normatif 

Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum 

normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
13

 

2. Pendekatan secara Empiris 

Pendekatan secara empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di 

lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara 

                                                           
12

Muhammad Abulkadir, Hukum dan penelitian hukum,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57 
13

Ali Zainuddin.2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 24 
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observasi atau wawancara dengan informan dan responden yaitu Kepala 

Samsat kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung, dan Kepala Ditlantas Polisi Daerah Lampung, yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. 

 

3.2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

 

3.2.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu melalui 

wawancara dengan informan yaitu:  

1.  Bapak IPDA Khoirul Bahri Selaku Subdit regident Ditlantas Polda 

Lampung 

2. Bapak Nebokadnezar Saleh Selaku Kasubag TU UPTD I 

3. Bapak Fauzi selaku Kabag Perencanaan di Dipenda Provinsi Lampung  

4. Bapak Fahrorrozi selaku Kasi Keberatan & Sengketa pajak di Dipenda 

Provinsi Lampung. 

 

3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari :
14

 

1. Bahan Hukum Primer 

                                                           
14

Amiruddin dan H. Zainal Asikin.2012.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet-6. Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada. hlm. 30 
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Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat 

berupa peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari : 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah 

f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah 

g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata cara perpajakan 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor. 

i. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

j. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor. 

k. Peraturan Kepala Korps Lalu lintas Polri Nomor Kep/72/XII/2013 

Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan 

Identifikasi 
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l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang   Jenis   Dan   

Tarif   Atas   Jenis   Penerimaan Negara  Bukan  Pajak 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari 

literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan Pelaksanaan sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor. 

3. Bahan HukumTersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan 

membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan 

dengan Penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode 

wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada narasumber yaitu : 
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1. Bapak IPDA Khoirul Bahri Selaku Subdit regident Ditlantas Polda 

Lampung 

2. Bapak Nebokadnezar Saleh Selaku Kasubag TU UPTD I 

3. Bapak Fauzi selaku Kabag Perencanaan di Dipenda Provinsi Lampung 

4. Bapak Fahrorrozi selaku Kasi Keberatan & Sengketa pajak di Dipenda 

Provinsi Lampung. 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan 

pengolahan data dengan cara: 

a. Seleksi Data 

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, 

keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman 

satuan data yang digunakan, dan sebagainya. 

c. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan 

memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan 

ditentukan oleh peneliti. 

d. Penyusunan Data 

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data.  

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. 
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3.4. Analisis Data 

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan 

perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni 

rangkaian data yang telah disusun secara sistematik menurut klasifikasinya 

dengan memberi arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang diperoleh 

dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat sehingga menjadi benar-

benar merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian disusun suatu 

kesimpulan atas dasar jawaban dari hasil penelitian tersebut dan selanjutnya 

disusun saran-saran dari peneliti untuk perbaikan atas permasalahan yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi (Regident) 

Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Lampung adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi 

asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi 

kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui 

verifikasi,  pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan 

pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta 

pemberian informasi dan pemilik kendaraan tersebut sudah mempunyai 

jumlah tanggungan kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahun, yang 

lebih dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor, penentuan besaran pajak 

tersebut dilakukan oleh Petugas. Registrasi dan Identifikasi kendaraan 

bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data 

yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya 

oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak 

terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam 
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menyumbang pendapatan asli daerah. Karena pada proses tahapan yang di 

lakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pemilik 

kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar 

Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor 

diberlakukan. Dalam pelaksanaan  nya selama ini belum maksimal karena 

keterbatasan jumlah personel sehingga kurang Maksimal dalam 

pelayanan. 

2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen 

Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor adalah:  

a) Terbatasnya jumlah personil idealnnya pelaksanaan dilapangan 

seharusnya diemban oleh petugas polisi republik indonesia (Polri) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi 

menggunakan tenaga pegawai harian lepas; b) Kurang Maksimal dalam 

Pelayanan, Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamsat 

memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya; c) Prasarana tidak 

memadai seperti gedung pengarsipan yang berada di empat tempat lokasi 

berbeda. 

Adapun faktor penghambat dari pemungutan Pajak kendaraan Bermotor 

yaitu a) Faktor internal,dimana terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana 

prasarana kurang memadai, personel di lapangan khususnya didaerah-

daerah , didalam penagihan memerlukan tenaga yg cukup melakukan 

razia lapangan, razia lapangan memerlukan dana, karena melibatkan 

polisi; b) Faktor Eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat ( Faktor 
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ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi ke 

masyarakat, mobilitasnya kurang. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan 

diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan, adalah 

sebagai berikut: 

1. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung hendaknya mempertahankan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sudah mulai membaik, bahkan 

meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Disamping itu juga mendengar dan 

mempertahankan berbagai keluhan masyarakat untuk dapat ditanggapi 

secara positif dan proposional, baik mengenai kinerja Polri pada 

umummnya maupun Polantas pada khususnya. Serta dapat terus 

meningkatkan sistem data komputer satu server dengan Dipenda agar 

Terkoordinasi dengan baik data jumlah kendaraan yang sudah teregistrasi. 

2. Dispenda lampung agar meningkatkan pelayanan nya serta, demi 

kelancaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak 

kendaraan bermotor agar Dipenda Provinsi Lampung dan Ditlantas Polda 

Lampung harus menjalin hubungan yang lebih intens dan 

berkesinambungan. 
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