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ABSTRAK 

PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Oti Dwi Magistya 

 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu penerima Dana Bagi Hasil Pajak 

Kendaraan Bermotor dari Provinsi Lampung dengan proporsi tiga puluh 

persen(30%). Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah. Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah pemanfaatan dana 

bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung? 2) Faktor-faktor 

apakah yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan dana bagi hasil pajak 

kendaraan bermotor? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data 

yaitu data Primer dan data Sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan 

wawancara dan melalui penelitian dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

yaitu Analisis deskriptif kualitatif 

Hasil dari penelitian menunjukan: Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yakni jumlah dana 

bagi hasil Tahun 2016 pada triwulan pertama mencapai Rp. 4,462,255,074, dan 

triwulan kedua mencapai Rp. 5,800,931,597, dan pemanfaatan dana bagi hasil 

pajak kendaraan bermotor ini difokuskan untuk pendidikan seperti olimpiade sains 

tingkat nasional, infrastruktur seperti perbaikan jalan, bangun jalan,aspal dan 

peningkatan jalan, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor juga dimanfaatkan 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan pemberantas 

penyakit. 2) Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil 

Pajak Kendaraan Bermotor lebih disebabkan oleh, terlambatnya Pemerintah 

Provinsi Dalam Membayar Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kota Sehingga 

Pemkot belum bisa merealisasikan dana bagi hasil tersebut sehingga yang 

menyebabkan terhambatnya percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur 

di Kota Bandar Lampung  

 

 

Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan Bermotor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

UTILIZATION OF FUNDS FOR MOTORCYCLE VEHICLE RESULTS IN 

CITY OF BANDAR LAMPUNG 

 

By  

 

Oti Dwi Magistya 

 

 

Bandar Lampung City is one of the recipients of the Tax on Motor Vehicle Tax 

from Lampung Province with the proportion of thirty percent (30%). Based on the 

provision of Article 94 of Law no. 28 of 2009 on Regional Tax and Regional 

Retribution which is further stipulated in the Provincial Regulation of Lampung 

Province Regulation No. 1 of 2011 on Local Taxes. Problems in research: 1) How 

is the utilization of tax-sharing fund of vehicle in Bandar Lampung City? 2) What 

factors are the obstacles in the utilization of motor vehicle tax sharing? 

This research uses normative and empirical legal approach. Types of data are 

Primary data and Secondary data collected through interview activities and 

through documentation research. Data analysis used is qualitative descriptive 

analysis 

The result of the research shows: Utilization of Profit Sharing Fund of Vehicle 

Tax in Bandar Lampung City has increased the amount of profit sharing fund The 

year 2016 in the first quarter reached Rp. 4,462,255,074, and the second quarter 

reached Rp. 5,800,931,597, and the utilization of the motor vehicle tax is focused 

on education such as the national science Olympiad, infrastructure such as road 

improvements, road building, asphalt and road improvements, motor vehicle tax 

sharing also used to maintain and improve health and prevent and eradicate 

disease. 2) Inhibiting Factors in the Utilization of Profit Sharing Funds of Motor 

Vehicle Tax is caused more by the delay of Provincial Government In Paying 

Profit Sharing To The City Government So that the municipal government has not 

been able to realize the revenue-sharing fund so that that hamper the acceleration 

of development and improvement of infrastructure in Kota Bandar Lampung 

 

Keywords: Utilization, Profit Sharing Fund, Motor Vehicle Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang 

pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas 

Pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan 

profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
1
 untuk merealisasikan 

pembangunan daerah yang merata membutuhkan dana yang cukup besar, dana 

tersebut bisa berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas maupun non migas. 

Selain pinjaman luar negri dan migas maupun non migas, ketersediaan dana 

daerah dapat di peroleh dari sektor pajak.  

Pajak menurut Aristanti Widyaningsih adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat 

balas jasa secara langsung, dan pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-

norma hukum untuk menutup biaya produksi biaya produksi barang-barang dan 

jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
2
 Pajak merupakan sumber 

penerimaan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam 

merealisasikan pembangunan daerah.Besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak 

akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran 

                                                           
1
 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 23. 

2
 Aristanti, Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, (Bandung: Alfabeta, 2013),  hlm.2. 
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daerah baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk membiayai belanja 

rutin. 

Dalam negara, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk 

meninggikan kesejahteraan umum Negara memungut pajak membawa 

konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan 

masyarakat. Negara dapat saja membebani rakyatnya berbagai macam pajak yang 

memberatkan untuk satu atau dua tahun tanpa adanya reaksi apa pun, akan tetapi 

tidaklah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak di barengi dengan peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak.  

Pajak bukan saja sebagai kewajiban belaka, melainkan juga adalah hak dari 

pembayar pajak (wajib pajak) dimana rakyat selaku pembayar pajak melalui 

wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mempertanyakan: 

untuk apa pajak itu? Banyak negara-negara yang memiliki Pemerintahan yang 

sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu di pertanyakan oleh rakyat 

melalui wakilwakilnya dan bila perlu menggunakan haknya untuk memprotesnya, 

dan kadang kadang undang-undang yang diusulkan itu (undang-undang tentang 

kenaikan tarif pajak) tidak mendapat persetujuan dari parlemen, sehingga undang-

undang itu tidak bisa diberlakukan.  

Betapa tidak, karena setiap pemungutan pajak adalah penyerahan hasil keringat 

rakyat yang diperoleh dengan susah payah. Pemungutan pajak adalah suatu 

kekuasaan, yang dimiliki negara demikian besarnya, bahkan hukumnya dapat 

dibuat negara sendiri. Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian 

kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi 
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keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa 

kekuasaan adalah ketidak berdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak 

tanpa kewajiban adalah kerakusan. 

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis 

pajak yang bersumber pendapatannya cukup besar adalah pajak Kendaraan 

Bermotor. seperti yang diatur di Pasal 1 angka ke-12 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut : 

“Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 

jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang 

dioperasikan di air “ 

 

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : 

a. Nilai Jual Kendraan Bermotor; 

b. Bobot yang mencerminkan secara relatife tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor merupakan objek pajak bagi provinsi Lampung yang 

memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena 

hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor, 

kendaraan bermotor di pandang penting untuk membantu dalam kelancaran 

transportasi bagi kegiatan masyarakat luas. 
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Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi LampungNo. 2 tahun 2011 

sebagaimana pula diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 menyatakan bahwa : 

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30%   

2. Pembagian bagi hasil Pajak bagian Pemerintah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibagi dengan memperhatikan dan 

didasarkan kepada :   

a. 50% aspek pemerataan 

b. 50% aspek potensi yang diperhitungkan berdasarkan : 

1. Potensi jumlah kendaraan sebesar 50%  

 2. Potensi wilayah sebesar 50% . 

 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber 

penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya 

ditentukan atas daerah penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Contoh dana bagi hasil yang bersumber dari pajak 

Provinsi adalah dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor 

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor selalu menjadi keluhan 

Kabupaten/kota karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah tepat 

membayarkan apa yang menjadi hak Kabupaten/kota, Pemanfaatan Dana Bagi 

Hasil Pajak kendaraan bermotor, seharusnya ditujukan untuk perbaikan kerusakan 

jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan bermotor, 

yang merupakan kewajiban setiap Pemerintah Kabupaten/kota. akan tetapi, 
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ternyata di Kota Bandar Lampung terganjal dana bagi hasil Pajak tri wulan 

pertama 2016  

Pemanfaatan dana bagi hasil sendiri adalah amanat undang-undang sebagai dana 

perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah atau Provinsi dengan Kabupaten 

untuk menata dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi 

daerah yang diperlakukan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat 

lebih mandiri dan tertata dalam mengelola daerahnya. Sesuai dengan UU No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan Otonomi Daerah adalah 

hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
Daerah Otonom merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

negara kesatuan Republik Indonesia.
4
 

Untuk mengurus rumah tangga daerah sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan 

sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang sangat besar. 

Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan Sumber Pendapatan Daerah 

tersebut terdiri atas: 

a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : 

1. Pajak Daerah 

                                                           
3
 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Lampung, 2015, hlm 4. 

4
 Yuswanto, Hukum Pajak Daerah, Program Pascasarjana Program Magister Hukum, Lampung, 

2010 hlm ix 
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2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,dan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

 

b. Pendapatan Transfer, meliputi : 

1.   Transfer Pemerintah Pusat 

2.   Transfer antardaerah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus 

ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan 

untuk penyelenggaraan Pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun 

meningkat sehingga kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab dapat dilaksanakan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah perundang-undangan. 

 

Upaya yang di lakukan dalam mendukung PAD adalah dengan dibentuknya UU 

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi 

menjadi 2 yaitu :   

1. Pajak Provinsi meliputi :  

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

d. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :  

a. Pajak Hotel 
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b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Mineral Bukan Logam 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. PBB Perkotaan dan Perdesaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

 

Undang-undang tersebut memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan dalam 

hal penyempurnaan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD), pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang  

perpajakan, dan peningkatan efektifitas pengawasan. Penguatan dilakukan dengan 

cara menambah jenis PDRD, memperluas basis PDRD yang sudah ada, 

mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta memberikan 

diskresi kepada daerah dalam menetapkan tarif. Perluasan basis pajak 

dimaksudkan untuk penguatan PAD agar daerah dapat melaksanakan otonomi 

secara lebih nyata dan bertanggung jawab. 

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pun mengakui, pemerintah kota belum 

menerima dana bagi hasil pajak tri wulan pertama 2016. Padahal Pemerintah 

Provinsi Lampung ternyata masih memiliki hutang Rp 30 miliar dana bagi hasil 

tahun lalu yang ternyata belum dibayarkan.Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) kota Bandar Lampung terganjal dana bagi hasil pajakkendaraan bermotor 

yang belum dicairkan oleh Pemerintah provinsi Lampung.  

Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Minhairin mengakui 

pihaknya belum membayarkan dana bagi hasil pajak  milik kabupaten/kota 

triwulan pertama dan kedua tahun 2016, namun menurut Minhairin tahun 2015 

semua sudah dibayarkan. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, sudah di bayarkan 

pada tahun 2015. Minhairin menjelaskan, dana bagi hasil dari sektor pajak, 

wewenang dinas pendapatan Daerah sehingga pihaknya harus menunggu terlebih 

dahulu realisasi pendapatan dari Dispenda.
5
 

Berdasarkan Latar Belakanag di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis 

skripsi dengan judul “Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor di 

Kota Bandar Lampung”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraianlatar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pemanfaatandana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di 

kota Bandar Lampung ? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan dana 

bagi hasil pajak kendaraan bermotor ? 

 

 

 

 

                                                           
5
Romi, Rinando, Pemprov belum bayarkan dana bagi hasil pajak tahun 2016 milik 

kabupaten/kota. Senin,13 Juni 2016 ,  lampung.tribunnews.com 
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian  

a. Bidang Ilmu. 

Ruang lingkup dari penelitian dibatasi pada kajian keilmuan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) khususnya tentang Pajak kendaraan bermotor bagi Kabupaten/kota 

Bandar Lampung. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitianini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di 

Kota Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemanfaatan dana bagi hasil 

pajak kendaraan bermotor. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini di harapkan dapatmemberikan sumbangan pemikiran 

dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum 

Administrasi Negara yang berkenaan dengan pemanfaatan dana bagi hasil 

pajak Kendaraan Bermotor di kota Bandar Lampung 

2.  Manfaat Praktis 

Adapun manfaatan praktis dari penelitian ini: 

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten KotaBandar Lampung, sebagai 

sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam 

mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 
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b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pemanfaatandana bagi hasil pajak kendaraan 

bermotor 

c. Penelitian ini di harapkan dapat mengetahui apa saja hambatan-

hambatan yang di lalui pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan 

dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik 

2.1.1. Pengertian Keuangan Negara 

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dankewajibantersebut.Dalam penjelasan UU No 17/2003 tentang Keuangan 

Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan 

Keuangan Negara adalah dari sisiobjek, subjek, proses,dan tujuan. 

 

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut.6 Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai 

objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

                                                           
6
AhmadYani.,Ak.,HubunganKeuanganAntaraPemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Divisi 

Buku PerguruanTinggi,PT RajaGrafindoPersada,Jakarta, Cetakankedua,April,2004. 
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perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada  kaitannya dengan keuangan 

negara.7 Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan 

kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungg-jawaban.
8
 

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan 

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek 

sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanNegara.
9
 

 

2.1.2. Pengelompokan Keuangan Negara 

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dengan pendekatan objek, terlihat 

bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas 

cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter 

dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian bidang 

pengelolaan Keuangan Negara dapat dikelompokkan dalam: 

a.sub bidang pengelolaan fiskal, 

b.sub bidang pengelolaan moneter, dan 

c.sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
10

 

 

Pengelolaan Keuangan Negara sub bidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan 

dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN mulai dari penetapan 

Arah dan Kebijakan Umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, 

Penyusunan Anggaran oleh Pemerintah, Pengesahan Anggaran oleh DPR, 

                                                           
7
ArifinP.SoeriaAtmadja,MekanismePertanggungjawabanKeuanganNegara,PTGramedia,Jakarta,

1986. 
8
Ibid 

9
Ibid 

10
DianPujiN.Simatupang,S.H.,M.H.,DeterminasiKebijakanAnggaranNegaraIndonesia,Studi   

Yurid  is,PapasSinarSinanti,Jakarta2005. 
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Pelaksanaan Anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran 

Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.
11

 

Pengelolaan keuangan negara sub bidang pengelolaan moneter berkaitan dengan 

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik 

dalam maupun luar negeri. Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan 

negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di 

sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah(BUMN/BUMD) yang orientasinya 

mencari keuntungan.12 

 

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: 

pengertian keuangan negara dalam artiluas, dan pengertian keuangan negara 

dalam arti sempit. 

 

Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek 

yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan.13 Pengertian keuangan negara dalam artisempithanya mencakup 

pengelolaan keuangan negara sub bidang pengelolaan fiskal saja. 

 

2.1.3. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara. 

Dalam rangka mendukungterwujudnya good governance dalam penyelenggaraan 

negara,pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, 

terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan 

                                                           
11GoedhartC.,Dr., Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara ,Terjemahan oleh 

Ratmoko,S.H.,Penerbit Jembatan,Jakarta,1981. 
12

Ibid 
13

Hadi,M., Administrasi KeuanganRI,Jakarta,1981. 
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dalam UUD1945 

Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang 

meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan 

negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas 

maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik 

dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut 

adalah sebagai berikut:14 

a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat 

secara tahunan yang harus mendapat  persetujuan  dari badan legislatif 

(DPR). 

b. Asas Universalitas kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak 

diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan 

pengeluaran negara. 

c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, 

berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, 

anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran 

adalah jumlah brutonya. 

d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata 

anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif, secara kuantitatif artinya jumlah yang telah 

ditetapkan dalam peraturan yang telah ditentukan. Anggaran  tertentu 

merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui, secara kualitatif berarti 

penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah 

                                                           
14

 Ibid, Hadi, M 
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ditentukan. 

e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap 

pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas 

keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjad itanggungjawabnya. 

f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani 

oleh tenaga yang profesional. 

g. Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakan secara 

proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat 

prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. 

h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya 

keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta 

atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. 

i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, 

memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk 

melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif 

dan independen. 

 

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya 

prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut 

di dalam undang-undang tentang Keuangan Negara.  

 

Pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi 

manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh 

landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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2.1.4. Ruang Lingkup Keuangan Negara  

Ruang lingkup keuangan negara meliputi:15 

 

a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, 

dan melakukan pinjaman; 

b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan negara;  

d. pengeluaran negara;  

e. penerimaan daerah;  

f. pengeluaran daerah; 

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah; 

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan Pemerintah;dan 

j. kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola 

oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-

yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan 

negara/daerah. 

 

 

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Keuangan Daerah Beserta Pengelolaannya 

2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah  

 

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah 

daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya 

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.
16

 Sedangkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan 

                                                           
15

 BPKP, ManajemenPemerintahanBaru,2000. 
16

 Mardiasmo, 2002, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit ANDI, Yogyakarta, 

hlm. 9 
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kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban 

pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

 

Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi 

daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya 

keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara 

khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam 

menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut :  

1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

peraturan daerah; 

2)  Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut; 

3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD 

mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi 

efisiensi dan efektifitas keuangan; 
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4)  Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen 

daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Pengaturan mengenai 

pengelolaan keuangan daerah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 

Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan 

kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masih-masing daerah. 

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok muatan peraturan 

pemerintah ini mencakup sebagai berikut :  

 

(1) Perencanaan dan Penganggaran 

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses 

penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar 

belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, 

skala prioritas dan penetapan alokasi,serta distribusi sumber daya dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan 

mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini 

akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. APBD sendiri 

merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam 

proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan 

maupun belanja daerah.
17

 

 

                                                           
17

 Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: 

Grafindo, hlm. 350 
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Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur 

landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur 

antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara 

tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus 

diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain 

sebagai berikut:  

(a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja; 

(b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya 

kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau 

tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau Perubahan 

APBD; 

(c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan 

melalui rekening Kas Umum Daerah.  

 

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan 

kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan 

sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan 

kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena 

itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat 

berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :  
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(a) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan 

perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber 

daya yang dimiliki masyarakat; 

(b)  Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan 

ekonomi makro dalam perekonomian; 

(c)  Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi 

ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.  

 

(2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah  

 

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang 

kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, 

yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja 

pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan 

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna 

anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah.  

 

Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam 

pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya 

peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaran tugas pemerintahan. 

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini 

adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada 

para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan 

sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, 

pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang 

dan utang, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBD, serta 
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akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara 

umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses 

pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil 

tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya 

dibatasi.
18

 

 

(3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan 

transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

berupa:  

(a) laporan realisasi; 

(b) neraca; 

(c) laporan arus kas;  

(d) catatan atas laporan keuangan.  

 

Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih 

dahulu harus diperiksa oleh BPK.
19

 Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu 

fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan 

daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan 

dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas 

laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

                                                           
18

Ibid, hlm. 355 
19

Ibid, hlm. 356 
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Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang 

independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku 

dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. 

 

2.2.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah  

a) Ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :  

(1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman; 

(2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan 

membayar tagihan pihak ketiga; 

(3) Penerimaan daerah; 

(4) Pengeluaran daerah; 

(5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

daerah; 

(6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.  

 

b) Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :  

1) Asas umum pengelolan keuangan daerah; 

2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 

3) Struktur APBD; 

4) Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 

5) Penyusunan dan penetapan APBD; 

6) Pelaksanaan dan perubahan APBD; 

7) Penatausahaan keuangan daerah; 

8) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 

10)  Pengendalian kas umum daerah; 

11)  Pengelolaan piutang daerah; 

12)  Pengelolaan investasi daerah; 

13)  Pengelolaan barang milik daerah; 

14)  Pengelolaan utang daerah; 

15)  Penyelesaian kerugian daerah 
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2.2.3. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah  

 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom 

dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsi- 

prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut antara lain:
20

 

a) Transparansi  

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk menegtahui proses 

anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 

 

b) Akuntabilitas 

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses pengganggaran mulai dari 

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.  

 

c). Value of Money 

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, 

efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. 

Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan outpu maksimal 

atau berdata guna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus 

mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

 

 

 

                                                           
20

 Mardiasmo, Op cit, hlm. 105 
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2.2.4.Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah  

 

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum 

yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar 

pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut 

Ahmad Yani.
21

 asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  

 

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan 

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil 

program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 

keluaran dengan hasil.  

 

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban 

seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

                                                           
21

 Ahmad Yani, Op cit, hlm. 359 
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Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta 

kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan 

proporsional. 

 

2.3. Pengertian, Unsur-unsur, Pemungutan, dan Jenis Pajak 

 

2.3.1. Pengertian Pajak 

 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan 

prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang 

dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam 

hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
22

 

 

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi 

wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga 

hukum pajak tersebut merupakan hukum public yang mengatur hubungan Negara 

dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
23

 

 

 

2.3.2. Unsur-unsur Pajak 

 

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai 

definisi, yaitu:
24

 

                                                           
22

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003, Perpajakan Indonesia. Jakarta,Salemba Empat. hlm. 12 
23

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6 
24

R. Santoso Brotodihardjo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, Refika  

Aditama,cetakan kedua puluh dua, hlm.6-7 
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1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya; 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah; 

3) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; 

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

publicinvestment; 

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. 

 

2.3.3 Pemungutan Pajak 

 

 

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib 

pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu 

yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.
25

 Pemungutan pajak adalah 

kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 

oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai 

pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan 

terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah 

memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.
26

 

 

Kemakmuran secara merata memunculkan persoalan bagi penerapan pembebanan 

pajak kepada masyarakat. Karena ukuran keadilan setiap manusia bersifat relatif. 

                                                           
25

Kunarjo,2004, Hukum Perpajakan Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 56 
26

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm.7 
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Oleh karena itu, agar terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu 

pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata.
27

 

 

2.3.4. Jenis Pajak 

 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut: 

1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini. 

a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan; 

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

 

2) Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut; 

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan; 

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
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Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa 

Pajak, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 10 
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3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : 

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai; 

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, 

pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak 

Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan, dan Pajak Rokok.
28

 

 

2.4. Pajak Daerah  

2.4.1. Pengertian Pajak Daerah 

 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Dengan demikian pajak 

daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda) dan dipungut oleh aparatur Pemerintah Daerah untuk 

dialokasikan dalam anggaran pendapatan daerah untuk digunakan membiayai 

rumah tangga daerah.
29

 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 10 UU No. 28 Tahun 

2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada 

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. 
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Opcit. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, hlm 14 
29

Thomas Sumarsan,  Perpajakan Indonesia, Op.Cit,  hlm 13 
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2.4.2. Ciri-ciri Pajak Daerah. 

Pajak Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang 

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah 

2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut 

peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. 

3. Dapat dipaksakan 

4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan 

imbalan/balas jasa secara perseorangan. 

5. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30

 

 

2.4.3. Jenis-jenis Pajak Daerah 

 

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib  membayarny 

amenurut Peraturan Perundang-Undangan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan Pemerintahan.
31

 Pajak Daerah diklasifikasikan menurut 

wewenang pemungutannya, oleh sebab itu yang berhak dan berwenang untuk 

memungut Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah.
32

 Berdasarkan Wilayah 

pemungutannya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi pajak 

Daerah menjadi : 
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 Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, AURA, Lampung, 2015, hlm 3 
31

 Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat&Daerah, Bandung : Humaniora,2010,hlm.2. 
32

Marlia Eka Putri, Hukum Pajak Retribusi Daerah, Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama 

Raharja(AURA),2013,hlm.4. 
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Pajak Propinsi, antara lain :  

1. Pajak Kendaraan Bermotor. 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor. 

 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yan terjadi karena 

jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan 

usaha. 

 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (semua jenis bahan 

bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor) 

 

4. Pajak Air Permukaan. 

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di 

darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 
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5. Pajak Rokok. 

 Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok 

ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok dan ditetapkan oleh pemerintah 

 

PajakKabupaten/Kota : 

1. Pajak Hotel. 

 Pajak yang ditarik atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (fasilitas 

penyedia penginapan/peristirahatan) 

2. Pajak Restoran. 

 Pajak yang ditarik atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (fasilitas 

penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, mencakup rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan lainnya). 

3. Pajak Hiburan. 

 Pajak yang ditarik atas penyelenggaran hiburan (semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang di pungut biaya). 

 

4. Pajak Reklame. 

 Pajak atas penyelenggaraan reklame (benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, mempromosikan, dll). 

 

5. Pajak Penerangan Jalan. 

 Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 

diperoleh dari sumber lain. 
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6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. 

 Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 

sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

 

7. Pajak Parkir. 

 Pajak yang ditarik atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

 

8. Pajak Air Tanah. 

 Pajak yang ditarik atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (air yang 

terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah). 

 

9. Pajak Sarang Burung Walet. 

 Pajak yang ditarik atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 

Burung Walet (satwa yang termasuk marga collocalia). 

 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 Pajak yang ditarik atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

11. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 Pajak yang ditarik atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan perbuatan 

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
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2.5. Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-akat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, Pajak kendaraan 

bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor.
33

 

2.5.1 Tujuan Utama Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor 

Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuan utama 

penerapan pajak kendaraan bermotor adalah untuk pembangunan atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum 

2.5.2 Objek Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak adalah sesuatu  yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak yang 

dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Pajak kendaraan bermotor 

termasuk golongan pajak kebendaan, sehingga objek pajak kendaraan bermotor 

adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor 

                                                           
33

Marlia Eka Putri, Hukum Pajak Retribusi Daerah, Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama 

Raharja  ( AURA),2013, hlm.24. 
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2.5.3. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Secara umum yang dimaksud subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan 

yang dapat dikenakan pajak daerah. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah 

orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor 

Subjek pajak akan menjadi wajib pajak jika dia telah memenuhi ketentuan 

perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah, wajib pajak 

kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 

bermotor. Untuk wajib pajak Badan , kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa badan tersebut. 

2.5.4. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau 

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 7 UU No 28 tahun 2009, 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan berikutnya dilakukan di kas Daerah 

atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 

2.6. Kaitan Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara. 

Dalam hukum pajak di Indonesia saat ini mengatur bahwa wajib pajak memiliki 

kewajiban untuk menyetor dan melaporkan utang pajaknya secara benar dan tepat 
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waktu dalam kurun waktu tertentu. Fiskus harus melakukan administrasi hal ini 

dengan benar, dan melakukan penelitian atas perhitungan pajak terutang serta 

laporan wajib pajak yang ada serta melakukan kegiatan penagihan baik pokok 

maupun denda/sanksi administrasi melalui Surat Tagihan Pajak apabila diketahui 

bahwa kewajiban perpajakan yang di lakukan wajib pajak tidak benar. Kegiatan 

melakukan administrasi perpajakan ini termasuk dalam bagian Hukum 

Administrasi Negara. 

 

Hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara sangatlah 

erat, namun terdapat ketentuan-ketentuan khusus di dalam Hukum Pajak yang 

menyebabkan terjadinya penyimpangan Hukum Pajak dari Hukum Administrasi 

Negara, hal ini disebabkan karena Hukum Administrasi Negara bersifat umum 

sedangkan Hukum Pajak bersifat khusus. 

2.7.  Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber 

penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya 

ditentukan atas daerah penghasilan yang didasarkan atas ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pasal 289 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa 

DBH bersumber dari: 

a Pajak 

 b. Cukai 

 c. Sumber daya alam 
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Bagi Hasil Pajak Provinsi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 

94 ayat (1) sebagian diperuntukan bagi Kabupaten/kota di wilayah Provinsi yang 

bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 30% 

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan 

kepada Kabupaten/kota sebesar 70% 

c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 

70% 

d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/kota 

sebesar 50% 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian secara hukum itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. 

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik 

dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari 

ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih 

memperdalam segala segi kehidupan. Betapa besar manfaat dan kegunaan 

penelitian, kiranya sulit untuk disangkal, oleh karena dengan penelitian itulah 

manusia mencari kebenaran daripada pergaulan hidup ini, yang ditentukan oleh 

manusia, lingkungan sosial dan lingkungan alam.
34

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara 

yuridis empiris dan secara yuridis normatif 

1. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara 

langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung ke lapangan demi 

mengetahui apakah peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan 

dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sudah berjalan sepenuhnya atau 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-PRESS), 

2008, hlm.3. 
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tidak, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang di 

anggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas. 

2. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di teliti pada penelitian ini.
35

 

3.2. Sumber Data dan Jenis Data  

Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data pimer dan data 

sekunder. 

3.2.1. Data Primer. 

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dan informasi 

dari Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi, Badan pengelolaan keungan dan 

aset Daerah Kota Bandar Lampung  

 

3.2.2. Data sekunder. 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan 

perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder, 

terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer   

                                                           
35
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Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14 
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Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat karena di buat dan di umumkan secara resmi oleh 

pembentuk hukum yang berwenang, di antaranya  adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah  

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

dan Tata Cara Perpajakan 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan sebagainya.
36

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus 

hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan 

diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil 
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pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

3.3. Prosedur Pengumpulan Data. 

Pengumpulan Data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 

3.3.1. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan 

pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3.3.2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan 

memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan 

wawancara kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi, Badan pengelolaan 

keuangan dan aset Daerah Kota Bandar Lampung dan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor 

3.4. Prosedur Pengolahan Data  

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur 

yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya. 
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2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam 

menginterprestasikan data. 

3.5.   Analisis Data. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama 

penelitian dan menyajikan dengan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, 

yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan 

satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara 

tertulis dan/atau lisan dan perilaku yang nyata. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Berdasarkan pemaparan pada latar belakamg, maka dapat  

       Disimpulkan bahwa :  

 

1. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar 

Lampung mengalami peningkatan yakni jumlah dana bagi hasil Tahun 

2016 pada triwulan pertama mencapai Rp. 4,462,255,074, dan triwulan 

kedua mencapai Rp. 5,800,931,597, dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak 

kendaraan bermotor ini difokuskan untuk pendidikan seperti olimpiade 

sains tingkat nasional, infrastruktur seperti perbaikan jalan, bangun 

jalan,aspal dan peningkatan jalan, dana bagi hasil pajak kendaraan 

bermotor juga dimanfaatkan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah dan pemberantas penyakit.  

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak 

Kendaraan Bermotor lebih disebabkan oleh, terlambatnya Pemerintah 

Provinsi Dalam Membayar Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kota 

Sehingga Pemkot belum bisa merealisasikan dana bagi hasil tersebut 

sehingga yang menyebabkan terhambatnya percepatan pembangunan dan 

perbaikan infrastruktur di Kota Bandar Lampung  
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