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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan 

kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki 

kehidupan material secara adil dan merata; meningkatkan kondisi kesehatan, 

pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja; mendorong penegakan hak-hak 

asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi mengembangkan peradaban dan 

meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan.
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Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

proporsional serta diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
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Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya tidak terlepas persyaratan yang 

bersifat politis, di mana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu pertama 

adanya political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah 

pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan 

adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya 

dukungan dari pemerintah pusat; kedua adanya kekuatan ekonomi daerah, di mana 

dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauh mana daerah memberi 

sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja; penataan 

organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. Ketiga adalah bersifat manajemen, 

di mana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu reorientasi paradigma 

pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi-organisasi 

dalam masyarakat.
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Otonomi daerah juga menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk 

menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah 

pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk 

kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya daerah harus mampu dan 

mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Tingkat kemandirian 

diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi 

derajat desentralisasi, semakin tinggi tingkat otonomi daerah, jika tidak besar 

kemungkinan akan digabung dengan daerah lain. Sebab tidaklah efektif bila 
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daerah yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi 

pemerintah pusat.
4
 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas pada kemampuan 

keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya 

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maknanya adalah 

pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, 

dan menunjukkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi. Salah satu 

kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self 

supporting di bidang keuangan.
5
 

Keuangan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan otonomi daerah, di 

mana sumber pendapatan daerah menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

Terkait dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, 

menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi 

daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. PAD merupakan sumber 

penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 
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sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, 

namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi 

derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan 

sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, 

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam 

wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pemberlakuan keputusan di atas dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik 

secara internal (organisasi) maupun secara eksternal (masyarakat atau stakeholder 

terkait). Secara internal, kendala yang dihadapi adalah belum diaplikasikannya 

sistem informasi komputer untuk mengetahui secara otomatis kendaraan baik roda 

dua maupun roda empat dengan identitas pemilik yang sama, sehingga identifikasi 

kepemilikan masih dilakukan secara manual untuk mementukan bahwa kendaraan 

tersebut terkena pajak progresif. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana 

kebijakan pun masih terbatas, karena diperlukan staf khusus yang 
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bertanggungjawab dalam penentuan pajak progresif, selama ini SDM yang 

diposisikan pada pengenaan pajak progresif masih merangkap tugas lain. 

Secara eksternal, kebijakan pengenaan kendaraan bermotor progresif tersebut 

menuai kritik dari berbagai komponen wajib pajak, seperi koperasi, yayasan, 

instansi pemerintahan, BUMD dan berbagai perusahaan swasta lainnya yang 

memiliki banyak kendaraan baik roda dua dan roda empat sebagai sarana untuk 

operasionalisasi kegiatan usaha, mereka. Mereka diwajibkan membayar pajak 

progresif sesuai dengan banyaknya jumlah dan jenis kendaraan yang dimilikinya. 

Langkah kongkrit yang ditempuh oleh Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Salah satu 

komponen pajak dalam Peraturan Daerah tersebut yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini adalah pajak progresif. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor: 973/0037/III.18/01/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengenaan Kendaraan Bermotor Progresif, yang secara efektif diberlakukan sejak 

12 Maret 2012.  

Akan tetapi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung merespon keberatan dari wajib 

pajak tersebut dengan memberlakukan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan 

Provinsi Lampung Nomor: 973/0117/111.18/01/2012 Tentang Perubahan.Atas 

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor: 

973/0037/111.18/01/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan 

Kendaraan Bermotor Progresif dan secara efektif diberlakukan mulai 4 Juni 2012. 

Salah satu poin dalam perubahan ini adalah terhadap kepemilikan kedua dan 
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seterusnya untuk kendaraaan milik badan/lembaga yang berbadan hukum 

(lembaga sosial/keagamaan, yayasan, koperasi, CV/PT/Perusahaan), Lembaga 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Plat Nomor 

Polisi Merah), serta untuk Kendaraan Umum (Plat Nomor Polisi Kuning), tidak 

dikenakan pajak progresif. Pengenaaan pajak progresif terhadap kepemilikan 

kedua dan seterusnya atas kendaraan roda dua, roda empat atau lebih, hanya 

ditujukan kepada kepemilikan pribadi atau perorangan. 

Pentingnya kajian mengenai pajak progresif ini berkaitan dengan kemampuan 

pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD ini merupakan salah satu 

indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. 

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar 

kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin 

kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber 

penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 

sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: "Analisis Penghapusan 

Pemungutan Pajak Progresif Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Lampung" 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah pertimbangan yuridis penghapusan pemungutan pajak progresif 

kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Lampung? 

2. Apakah akibat hukum penghapusan pemungutan pajak progresif kendaraan 

bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Lampung? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi 

pada, masalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan yuridis terhadap penghapusan pemungutan pajak progresif 

kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Lampung. 

2. Akibat hukum dari penghapusan pemungutan pajak progresif kendaraan 

bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi 

Lampung. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis penghapusan pemungutan pajak 

progresif kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Lampung. 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum penghapusan pemungutan pajak progresif 

sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan 

penghapusan pemungutan pajak progresif sebagai upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah bagi Pemerintah 

Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, 

khususnya yang bersumber pajak kendaraan bermotor. 

b. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian mengenai pajak progresif di masa-masa yang akan datang.   


