
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

 

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali 

disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan 

sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam 

Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf pada hakikatnya pengertian kebijakan 

adalah “Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk 

memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu 

dengan tindakan yang terarah” (Sjahrir, 1988: 66). 

 

James E. Anderson (1978: 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku 

dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian 

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari beberapa pengertian tentang 

kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) 

mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu 

menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil 
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keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, 

waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. 

 

Selain kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, dewasa ini istilah 

kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan 

tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku penyelenggara negara umumnya 

(Jones, 1991:166). Langkah awal perumusan masalah adalah merasakan 

keberadaan masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat. Pendefiisian 

masalah merupakan tahap penganalisisan dari metamasalah ke masalah subtantif. 

 

Ketika masalah substantif dapat didefinisikan, maka masalah formal yang lebih 

rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses penganalisisan atau perpindahan dari 

masalah subtantif ke masalah formal melalui penspesifikasian masalah yang 

secara tipikal meliputi pengembangan representasi model matematis formal dari 

masalah subtantif. 

 

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu keputusan yang sudah 

mantap atau “a standing decision“ menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses 

penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilhan-pilihan atau 

pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan 

mengunakan sarana-sarana yang sesuai. Kebijakan publik merupakan arahan-

arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah 

didalam juridiksi nasional, regional,municipal, dan lokal. Namun satu hal yang 

pasti bahwa apapun isi rumusan kebijakan publik, semuanya bermuara pada satu 

tujuan yaitu demi memenuhi kepentingan public (Sumaryadi, 2005).  
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B. Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi 

tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. 

Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung 

secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. 

Sekalipun benyak dikembamgkan model-model yang membahas tentang 

implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa 

model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi 

berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. 

 

Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli : 

1. Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. 

Model mereka ini kerap kali oleh para ahli disebut sebagai ”The top dwon 

approach”. Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan 

kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. 

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan 

menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.  

Beberapa kendala/hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali 

berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu 

memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana. 

Hambatan-hambatan tersebut tersebut diantaranya mungki bersifat fisik. 

Adapula kemungkinan hambatan tersebut bersifat politis, dalam artian bahwa 

baik kebijakan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
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melaksanakannya tidak diterima/tidak disepakati oleh berbagai pihak yang 

kepentingannya terkait. Kendala-kendala semacam itu cukup jelas dan 

mendasari sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para 

administrator guna mengatasinya. Dalam hubungan ini yang mungkin dapat 

dilakukan para administrator ialah mengingatkan bahwa kemungkinan-

kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang sewaktu 

merumuskan kebijakan. 

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 

memadai. 

Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama, dalam 

pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat 

eksternal. Jadi, kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis 

tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Alasan yang 

biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu 

pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan 

lainnya ialah bahwa para politis kadangkala hanya peduli dengan pencapaian 

tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk mencapainya, 

sehingga tindakan-tindakan pembatasan terhadap pembiayaan program 

mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena 

sumber-sumber yang tidak memadai. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 

Persyaratan ketiga ini lazimnya mengikuti persyaratam kedua, dalam artian 

bahwa di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kandala-kendala pada semua 

sumber-sumber yang diperelukan dan di lain pihak pada setiap tahapan proses 
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implementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus benar-

benar dapat disediakan. 

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal. 

Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan 

lantaran ia telah diimplementasikan secara sembrono/asal-asalan, melainkan 

karena kebijakan itu sendiri tidak tepat penempatannya. 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

Pada kenyataannya program Pemerintah, sesungguhnya teori yang mendasari 

kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar berupa jika X dilakukan, 

maka terjadi Y dan mata rantai kualitas hubungannya hanya sekedar jika X, 

maka terjadi Y, dan Jika Y terjadi maka akan diikuti oleh Z. Dalam hubungan 

ini Pressman dan Wildavski memperingatkan, bahwa kebijakan-kebijakan 

yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat 

panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin 

panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara 

mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. 

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil 

Implementasi yang sempurna menurut adanya persyaratan bahwa hanya 

terdapat Badan pelaksana tunggal untuk keberhasilan misi yang diembannya, 

tidak perlu tergantung pada Badan-badan lain kalaupun dalam pelaksanaannya 

harus melibatkan Badan-badan/Instansi-instansi lainnya, maka hubungan 

ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang 
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minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika 

implementasi suatu program tenyata tidak hanya membutuhkan serangkaian 

tahapan dan jalinan hubungan tertentu melainkan juga kesepakatan terhadap 

setiap tahapan diantara sejumlah besar pelaku yang terlibat, maka peluang 

bagi keberhasilan implementasi program bahkan hasil akhir yang diharapkan 

kemungkinan akan semakin berkurang. 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh 

mengenai kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan 

yang penting keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses 

implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik dan 

lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami,serta disepakati oleh 

seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan 

mendukung serta mampu berperan selaku pedoman dengan mana pelaksanaan 

program dapat dimonitor. 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengfayunkan langkah 

menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan 

untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas 

yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Kesukaran-kesukaran 

untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna ini tidak dapat kita 

sngsikan lagi. Disamping itu juga duiperlukan bahkan dapat dikatakan tidak 

dapat dihindarkan keharusan adanya ruangan yang cukup bagi kebebasan 
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bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah 

dirancang secara ketat. 

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

Persyatratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi 

yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam 

program. Hood dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai 

implementasi yang sempurna barangkali diperlukan suatu sistem administrasi 

tunggal. 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

Persyaratan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi loyalitas 

penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dari siapapun 

dalam sistem administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap 

perintah itu maka iya harus dapat diidentifikasikan oleh kecanggihan system 

informasinya dan dicegah sedini mungkin oleh sistem pengendalian yang 

handal. 

 

2. Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III 

Sementara menurut George Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi 

proses implementasi kebijakan, antara lain (Winarno, 2002:125) : 

a. Komunikasi 

Secara umum, Edwards membahas tiga hal penting dalam komunikasi, yakni 

transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Transmisi adalah keputusan-

keputusan kebijakan dan perintah-perintah telah diteruskan kepada personil 

yang tepat. Kejelasan adalah perintah-perintah yang akan dilaksanakan 
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tersebut haruslah jelas misalkan melalui petunjuk-petunjuk pelaksanaan. 

Konsistensi adalah perintah-perintah tersebut harus jelas dan tidak 

bertentangan dengan para pelaksana kebijakan agar proses implementasi dapat 

berjalan lebih efektif. 

b. Sumber-sumber 

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan 

konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini 

pun cenderung tidak efektif.  

c. Kecenderungan 

Yaitu dimana para pelaksana memiliki kecenderungan tidak sepakat dengan 

suatu kebijakan sehingga mengabaikan beberapa persyaratan yang tidak sesuai 

pandangan mereka. Oleh karena para pelaksana memegang peran penting 

dalam implementasi kebijakan publik, maka usaha-usaha untuk memperbaiki 

kecenderungan-kecenderungan mereka menjadi penting. Salah satu hal yang 

dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif. 

d. Struktur Birokrasi 

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-

prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard 

Operating Procedure (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap 

waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan 

untuk keseragaman dalam bekerjasamanya organisasi-organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi adalah tekanan-tekanan di luar 

unitunit birokrasi, seperti komite-komite legislative, kelompok-kelompok 
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kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan 

yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah. 

 

3. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn 

Meter dan Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-

perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang 

akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang 

mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan 

suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. 

Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan 

kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur 

implementasi. 

 

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) ada enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: 

a. Standar dan Sasaran Kebijakan . 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi miti 

interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 

b. Sumber Daya Kebijakan 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia. 
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c. Komunikasi Antar Organisasi  

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi 

lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

d. Karakteristik Badan Pelaksana 

Agen pelaksana mancakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi 

implementasi suatu program. 

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok - 

kelompok kepentingan daoat memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, 

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik 

mendukung implementasi kebijakan 

f. Kecenderungan Badan Pelaksana 

Kecenderungan Badan Pelaksana ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon 

implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan, b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap 

kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang 

dimiliki oleh implementor.  

 

Variabel-variabel kabijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan 

pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedamgkan 
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komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya 

mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para 

pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka 

yang mengoperasionalkan program di lapangan (Subarsono, 2005:99). Model 

implementasi inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis 

proses implementasi kebijakan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor di 

Kota Bandar Lampung. Alasan penulis menggunakan model ini karena model 

implementasi ini bersifat top down dan bagi para perumus kebijakan dapat 

dijadikan model dan bagi para implementor dapat digunakan untuk memperbaiki 

pelayanan public dari kebijakan yang dilaksanakan seperti halnya pada kebijakan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 dan 3 tahun 2011 tentang Pajak 

Progresif ini yang merupakan pajak daerah, ada banyak implementor yang terkait 

kebijakan ini meliputi Pemerintah Daerah, dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung dan Samsat Raja Basa Kota Bandar Lampung.  

 

Selain itu secara khusus model Van Meter dan Horn ini mengarahkan perhatian 

kepada enam kelompok variable yang mempengaruhi pemberian pelayanan 

public, yakni: menunjukkan relevansi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, 

sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan, 

karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, lingkungan social,ekonomi, dan 

politik yang mempengaruhi yuridiksi dan organisasi pelaksana, kapabilitas untuk 

melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan yang berhubungan dengan 

impelentasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 dan 3 Tahun 

2011 tentang Kebijakan Pajak Progresif. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Pajak   

 

1. Pengertian Pajak 

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milikkepada 

pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan 

negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan. 

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2000 : 8) yaitu :“Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai Public Investment.” 

 

Menurut Djajadiningrat (2008:3) mendefinisikan :“Pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksaan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan secara umum.” 

 

2. Klasifikasi Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya.  

a. Menurut golongan   

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung 

dan pajak tidak langsung.  
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1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung  sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain.  Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak 

yang bersangkutan.  Contoh: Pajak Penghasilan   

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,  peristiwa, perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau 

jasa.  Contoh: Pajak Pertambahan nilai  

  

b. Menurut sifat   

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak 

subjektif dan pajak objektif.   

1) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya.  Contoh: pajak penghasilan  

2) Pajak obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan  timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal.  Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah.   

  

 

 



21 

 

c. Menurut Lembaga Pemungut   

1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikenakan oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor  

  

3. Fungsi Pajak  

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat 

dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan  

demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:  

a) Fungsi Budgetary  

Dalam  fungsinya sebagai budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama 

kegiatan-kegiatan rutin.  

b) Fungsi Regulatory  

Sebagai fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan 

serta stabilitas ekonomi.   

c) Fungsi Sosial   

Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa 

besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang 
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untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah 

dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.  

 

D. Tinjauan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan 

pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan 

cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), sumber 

– sumber Pendapatan Daerah terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Hasil Pajak Daerah; 

2. Hasil Retribusi Daerah; 

3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan; 

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

b. Dana Perimbangan; 

c. Pinjaman Daerah, dan lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembanguanan daerah, 

peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehungga perlu 

dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD 

khusunya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada 

dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat 
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ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil 

jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai. 

 

Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya    

dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal. 

b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil 

sumber – sumber pendapatan yang ada pada masing – masing satuan kerja 

perangkat daerah penghasil/ pengelola pendapatan. 

c. Mengembangkan sumber – sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan 

sumber –sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat. 

d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun sarana 

prasarana dan sistem prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan. 

e. Mengoptimalkan pendayagunaan asset – asset daerah yang dapat menghasilkan 

PAD. 

f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan 

anggaran pendapatan masing – masing satuan kerja perangkat daerah, guna 

terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. 

g. memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan 

merata. 
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E. Penelitian Terdahulu  

 

 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak progresif dan fokus 

masalah penelitian yakni mengenai penerpan pajak progresif  yang dijadikan 

sebagai bahan literatur dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:  

1. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Uptd Beserta Samsat Surakarta), 

Rahadianingtyas Adi Tomo, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak 

kendaraan bermotor,  besarnya kontribusi penerapan pajak progresif 

kendaraan bermotor  terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan untuk mengetahui 

hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pajak progresif di Samsat 

Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian, Besarnya persentase dari kontribusi pajak 

progresif    belum dapat dihitung sehingga perhitungan masih menggunakan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Besarnya 

persentase dari kontribusi tersebut, baik roda 4 maupun roda 2 tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan, cenderung tetap.  Masih ditemui 

beberapa  kendala  dalam pemungutan pajak progresif dan juga terdapat 

beberapa kelemahan dalam penerapan pajak progresif ini. Temuan dari 

penelitian ini adalah belum dipisahkannya subjek dan objek pajak progresif 

sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan daripajak progresif itu 

sendiri, masih ditemui juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan 
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pajak progresif ini. Temuan lain adalah terciptanya keadilan dalam perpajakan 

serta tertib administrasi akibat penerapan pajak progresif ini. 

 

2. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota), Harist 

Agung Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 

 

Dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana 

penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota 

Malang, apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan Pajak Progresif 

terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang, dan solusi apa saja 

yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan dalam penerapan Pajak Progresif 

terhadap wajib pajak kendaraan bermotor ini. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa penerapan Pajak Progresif terhadap wajib pajak kendaraan 

bermotor di kota Malang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari 

maksud dan tujuan diberlakukannya Pajak Progresif ini. Akan tetapi 

permasalahan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah 

menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi balik nama oleh 

pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan 

bermotor ini sehingga tetap dikenai pajak. Permasalahan seperti ini 

sebenarnya ada solusinya yaitu dengan melakukan Lapor Jual sehingga terjadi 

pemblokiran nomor terhadap kepemilikan sebelumnya. Akan tetapi tidak 

sedikit masyarakat yang tidak mengerti terhadap pelayanan ini sehingga ia 

tidak jadi membayar pajak. 
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti di skripsi ini adalah dari hasil yang didapat. Yaitu kendala yang 

dialami Provinsi Lampung khusunya di Kota Bandar Lampung lebih 

kompleks. Baik dari sisi sumber daya pendukung kebijakan, sarana-prasarana, 

maupun masyarakat wajib pajak yang masih belum siap. Teknologi yang 

belum memadai mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam 

melakukan pendataan dan menentukan kendaraan yang terkena pajak 

progresif. Masyarakat sebagai wajib pajak masih banyak yang belum 

memahami Kebijakan Pajak Progresif yang disebabkan oleh sosialisasi yang 

belum optimal.   
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F. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Bagan 1. Alur Kerangka Pikir 

- Menekan Jumlah Kendaraan dan Mengurangi 

Kemacetan 

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Perda No. 2 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Pajak 

Progresif   

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif  

Enam Variabel Yang Mempengaruhi Kinerja 

Implementasi Van Meter dan Van Horn: 

1. Bagaimana Standar dan Sasaran  

kebijakan? Apakah sudah tercapai? 

2. Bagaimana Sumber Daya Kebijakan PKB 

Progresif? Apakah sudah terpenuhi? 

3. Bagaimanakan Karakteristik badan 

pelaksana? Apakah mendukung? 

4. Bagaimanakah komunikasi antar 

organisasi dari para penerap kebijakan 

PKB Progresif ini? 

5. Kecenderungan para pelaksana penerap 

kebijakan bagaimana? Sudah memenuhi 

Standar Operasional kebijakan belum? 

6. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan 

politik wilayah penerapan kebijakan? 

Bermasalah atau mendukung 

pemberlakuan kebijakan?  

 

Tercapainya: Fungsi Budgetair yaitu 

meningkatnya PAD dan Fungsi Regulerend 

yaitu terkendalinya pertumbuhan kendaraan. 


