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ABSTRAK

Pradana, Rizki. 2017. “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan
Bermotor Dari Luar Jawa Tengah (Studi pada Unit Pelayanan Pendapatan dan
Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora)”. Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang. Dosen Pembimbing I: Tri Sulistiyono, S.H.,M.H.. Dosen Pembimbing II: Dani
Muhtada, Ph.D

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelaksanaan Pergub
Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2016 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora
yaitu dilaksanakan serentak di Kota Blora dan Samsat Cabang Blora, banyak masyarakat
blora memiliki kendaraan bermotor tetapi berplat nomor luar jawa tengah ini dikarenakan
Kabupaten Blora berdekatan dengan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga
dengan adanya Pergub ini nantinya masyarakat balik nama kendaraan bermotor dan taat
pajak.

Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Pergub
Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2016 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora?
(2) Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pergub Jawa Tengah Nomor 7 tahun
2016 di Kabupaten Blora?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian Unit
Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora (Samsat Blora).
Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi Pergub Jawa Tengah
Nomor 7 tahun yaitu meliputi tempat lokasi penelitian yaitu berada di UP3AD Kabupaten
Blora, kemudian organisasi UP3AD meliputi ketua UP3AD, Ka. Sub Bagian TU,Ka. Seksi
PKB dan BBNKB,Ka. Seksi Pendapatan Lain Lain, Ka. Seksi Pembukuan dan Pelaporan,
Ka. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Pelayanan balik nama kendaraan bermotor
meliputi prosedur balik nama kendaraan bermotor, syarat balik nama kendaraan bermotor,
masa berlaku, sanksi. Faktor yang menjadi pendukung Pergub nomor 7 tahun 2016 yaitu
lebih mudah untuk pelayanan balik nama kendaraan bermotor dan samsat membuka cabang
yang berada di perbatasan kabupaten Blora yaitu daerah Kunduran dan Cepu. Faktor
penghambat meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya
sosialisasi ke masyarakat tentang wajib pajak dan sedikitnya karyawan yang ada di Samsat
Kabupaten Blora. Faktor eksternal yaitu beberapa masyarakat kurang mengerti tentang cara
balik nama kendaraan bermotor dan adanya calo di sekitaran samsat yang bersedia
memberikan jasa bagi masyarakat yang ingin mengurusn balik nama kendaraan bermotor

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Implementasi Pergub Jawa
Tengah Nomor 7 tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Blora masih memiliki beberapa
kekurangan. 2) Faktor-faktor yang menghambat balik nama kendaraan bermotor yaitu
kurangnya pegawai di bagian pelayanan, masyarakat masih bingung tahap tahap dalam
kepengurusan balik nama kendaraan bermotor dan masih adanya beberapa calo untuk
kepengurusan balik nama kendaraan bermotor.
Kata Kunci: Pajak, Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Blora.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menambah pemasukan Negara, Pemerintah melakukan

berbagai kebijakan diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib

pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara

langsung.

Pajak terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan penting

di Pemerintahan Provinsi, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor

(Mardiasmo, 2011)

Sistem otonomi daerah yang dilakukan Indonesia sejak tahun 2007,

menuntut berbagai daerah mencari alternatif sumber penerimaan yang dapat

digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah (Siahaan, 2010).

Pemberian kewenangan dalam daerah untuk memungut pajak dan retribusi

daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum

pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu undang undang nomor 28 tahun

2009 yang berlaku sejak januari 2010 (Waluyo, 2011)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah

kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang
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bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dala rangka desentralisasi

ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan dan

pembiayaan. Sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang

berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak

yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat

perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga

mencakup kendaraan.

Ada tiga tujuan melatarbelakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama adalah untuk memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi,

sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan

kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan

layanan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat otonomi

daerah. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan kepastian bagi dunia usaha

mengenai jenis- jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

(www.djpk.depkeu.go.id)

Penerapan tarif progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk

mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh padatnya kendaraan
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bermotor milik pribadi mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau

alamat yang sama, Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada

penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak

kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2016 ini menerapkan

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku sampai 31

Desember 2016 dan kemudian diperpanjang sampai februari 2017 yang

didasari oleh Pergub Nomor 7 Tahun 2016 yang bertujuan apabila kendaraan

yang di kawasan jawa tengah dengan plat nomor bukan plat nomor wilayah

Jawa Tengah untuk balik nama secara gratis atau tidak dipungut biaya sama

sekali di Samsat Jateng.

Tabel 1.1

Data Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Blora

sumber : dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kab-blora/
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Di dalam tabel ini menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di tahun

2014 yang sudah divalidasi oleh Samsat Wilayah Blora dan di tabel ini terlihat

jumlah kendaaan bermotor mutasi masuk dari luar propinsi sangat sedikit

mengingat bahwa Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang berada di

perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur

Tabel 1.2

Data Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Samsat Cabang Kabupaten

Cepu

sumber : dppad.jatengprov.go.id/up3ad-kab-blora/

Dalam tabel ini menunjukkan jumlah KBM kabupaten Blora wilayah

cepu, di dalam data ini menunjukkan bahwa data kendaraan bermotor mutasi

masuk dari luar propinsi lebih banyak darpada samsat Blora dikarenakan

wilayah Cepu sangat dekat sekali dengan pebatasan daerah Jawa Timur
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Sehingga masalah dalam bea balik nama kendaraan di luar Jawa

Tengah sering ditemui di kalangan masyarakat Kabupaten Blora dengan

berbagai alasan tertentu dikarenakan masyarakat masih jarang dan belum

minat untuk balik nama kendaraan. Selain itu masalah dalam balik nama

kendaraan masyarakat masih menganggap sulit dan memakan banyak biaya

lebih banyak.

Dengan atas dasar latar belakang yang di atas seperti itu maka,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul

: IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK

NAMA KENDARAAN BERMOTOR II TERHADAP KENDARAAN

BERMOTOR DARI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Pada

Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah

Kabupaten Blora)

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan mengenai

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap

Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah, maka dapat

ditemui identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Alasan pemerintah membuat Pergub Nomor 7 tahun 2016 tentang

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari

luar provinsi Jawa Tengah
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b. Implementasi Pergub Nomor 7 tahun 2016 yaitu pembebasan bea

balik nama kendaraan yang berasal dari luar Jawa Tengah

c. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pergub nomor 7 tahun

2016

d. Pelayanan dalam melayani masyarakat untuk pembebasan bea balik

nama

e. Pengaruh dari pergub nomor 7 tahun 2016 untuk daerah Kabupaten

Blora

1.3. BATASAN MASALAH

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan

membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

a. Proses implementasi Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2016 di

Kabupaten Blora.

b. Hambatan dalam penerapan Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2016

di Kabupaten Blora.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut

diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah:

a. Bagaimana Implementasi Pergub Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2016

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blora?
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b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pergub Jawa

Tengah Nomor 7 tahun 2016 di Kabupaten Blora?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 7

tahun 2016 di Kabupaten Blora

2. Untuk mendiskripsikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan

Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 di Kabupaten Blora

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah

telaah di bidang Hukum tata negara khususnya tentang implementasi undang

undang

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk evaluasi dalam pembuatan dan pelaksanaan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
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b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada mayarakat tentang pelaksanaan

Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2016 dan memudahkan masyarakat yang

ingin melakukan balik nama kendaraan yang berasal dari luar Jawa Tengah
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Erika (2003) dalam penelitiannya tentang “Sistem dan Prosedur

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada UPTD Malang Kabupaten I)”

menjelaskan bahwa UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang

Kabupaten I menerpkan penggunaan surat penagihan bagi wajib pajak

yang masih belum melunasi hutang pajak mereka

Ivan (2006) dalam penelitiannya tentang “Upaya-upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melakui Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di Kota Malang (Studi di Kantor Samsat Malang Kota)”

menjelaskan bahwa upaya dalam mengintensifkan pemungutan PKB

dapat dilakukan melalui penetapan loket dan durasi waktu pelayanan di

masing masing loket, yaitu dengan cara memberikan beberapa loket

khusus bagi yang mau membayar Pajak Kendaraan atau mau Balik Nama

Kendaraan di Samsat Malang disediakan 4 loket, 3loket digunakan untuk

membayar pajak kendaraan dan 1 loket lagi disediakan untuk membayar

bea balik nama kendaraan. Setelah disediakan beberapa loket selanjutnya

pihak samsat memberikan durasi waktu bagi pegawainya sewaktu

melayani wajib pajak. Cara ini digunakan agar semua wajib pajak yang
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ingin membayar pajak kendaraan bermotor mereka dapat terlayani

semuanya dan tidak ada satupun wajib pajak yang mengelu akan lamanya

menunggu. Setelah semua wajib pajak puas akan pelayanan yang

diberikan kepada Samsat, ini akan menjadi pendorongwajib pajak untuk

selalu membayar kebawajiban pajaknya dengan tepat waktu dan tidak ada

yang menunggak

Penelitian Ronny Abdillah (2012) “Upaya Peningkatan Penghasilan

Asli Daerah (PAD) Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Samsat Surabaya

Utara” mendiskripsikan upaya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dan faktor faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

serta Penanggulangannya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelelitian

Yang Sudah Dilakukan Penulis

No Peneliti Judul Skripsi Hasil Penelitian Keterkaitan Kebaruan
1 Erika

(2003)
Sistem dan
Prosedur
Penagihan
Pajak
Kendaraan
Bermotor
Dalam Upaya
Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
(Studi Pada
UPTD

UPTD
Pendapatan
Provinsi Jawa
Timur Malang
Kabupaten I
memberikan
hasil
semaksimal
mungkin guna
mendukung
pelaksanaan
pembangunan

Sama sama
mendeskripsikan
sistem dan
prosedur
pelaksanaan
penagihan Pajak
Kendaraan
Bermotor

Implementasi
Pergub Jawa
Tengah
Nomor 7
Tahun 2016
tentang
pembebasan
bea balik
nama
kendaraan
bermotor II



14

Malang
Kabupaten I)

daerah,
pemerapan
penggunaan
formulir masih
belom
sempurna,
adanya sanksi
sanksi
administrasi
yang diharapkan
wajib pajak
segera
membayar
Pajak
Kendaraan
Bermotor

di Kabupaten
Blora

2 Ivan
(2006)

Upaya-upaya
Peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
Melakui
Pajak
Kendaraan
Bermotor
(PKB) di
Kota Malang
(Studi di
Kantor
Samsat
Malang Kota)

Upaya dalam
mengintensifkan
pemungutan
PKB dapat
dilakukan
melalui kegiatan
Dinas Luar,
operasi bersama
lalu lintas,
penetapan
durasi waktu
pelayanan di
masing masing
loket, serta
peningkatan
pelayanan
terhadap
masyarakat.
Faktor
pendorong
dalam
mengintensifkan
pemungutan
PKB adalah
kebijakan yang
dikeluarkan
oleh pemerintah
yang berkaitan
dengan
kendaraan merk

Sama sama
membahas
tentang cara
penetapan target
penerimaan dari
Pajak Kendaraan
Bermotor

Implementasi
Pergub Jawa
Tengah
Nomor 7
Tahun 2016
tentang
pembebasan
bea balik
nama
kendaraan
bermotor II
di Kabupaten
Blora
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baru yang relatif
harganya dapat
menjangkau
masyarakat luas,
sedangkan
faktor
penghambat
adalah tidak
adanya laporan
pindah alamat,
kendaraan
dijual, maupun
rusak dari wajib
pajak sehingga
menyulitkan
pihak Kantor
Bersama Samsat

3 Ronny
Abdillah
(2012)

Upaya
Peningkatan
Penghasilan
Asli Daerah
(PAD) Pada
Pajak
Kendaraan
Bermotor
(PKB) dan
Bea Balik
Nama
Kendaraan
Bermotor
(BBNKB)
Pada Kantor
Samsat
Surabaya
Utara

1. Pelaksanaan
Pungutan PKB
lebih mudah
daripada
BBNKB
dikarenakan
BBNKB adalah
sebuah
kendaraan baru
yang
membutuhkan
persyaratan
yang banyak,
berbeda dengan
PKB yang
syarat
Pembayarannya
menggunakan
KTP dan
STNK asli
2. Samsat
Surabaya Utara
melakukan
beberapa upaya
untuk
meningkatkan
PAD dari
sektor PKB dan
BBNKB.

Sama sama
membahas
tentang faktor
yang
menyebabkan
masyarakat
jarang membayar
pajak kendaraan
bermotor

Implementasi
Pergub Jawa
Tengah
Nomor 7
Tahun 2016
tentang
pembebasan
bea balik
nama
kendaraan
bermotor II
di Kabupaten
Blora
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Upaya upaya
tersebut adalah
Menciptakan
layanan
unggulan bagi
wajib pajak dan
membuat
peraturan baru
bagi wajib
pajak
Hambatan
dihadapi Samsat
Surabaya Utara
: KTP asli yang
habis masa
berlakunya,
gedung samsat
kurang
memadai,
banyak objek
tunggakan PKB.
Cara
menanggulangi:
petugas
menyarankan
Wajib pajak
KTP,
merenovasi
gedung,
mengirimkan
surat untuk WP

2.2. Landasan Teori

Dalam hal ini landasan teori di bagi menjadi beberapa diantaranya,

yaitu sebagai berikut :

2.2.1. Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu
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kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Dwijowijoto,

2003:70). Harsono (2002: 67) mengatakan implementasi adalah suatu proses

untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke

dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan

suatu program. Hal yang sama disampaikan Wahab (1997: 79) mengatakan

secara umum istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah

implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai tujuan tertentu. Setiawan (2004: 39) mengatakan implementasi

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,

birokrasi yang efektif pengertian implementasi yang dikemukakan di atas,

dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan

orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi

demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana

yang bisa dipercaya. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat

dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2.1.2 Kebijakan

Menurut Danim (2005: 20-23) pengertian kebijakan :

sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu.
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Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal

dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh

seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu

masalah tertentu. Danim secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud

kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi:

(1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

tindakan yang berorientasi pada tujuan,

(2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan

pejabat-pejabat pemerintah,

(3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh

pemerintah,

(4) bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa

bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat

negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu,

(5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan

perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini,

dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan

atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut William Dunn (2000: 97) kebijakan merupakan terjemahan dari

kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai
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sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang

diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan dan lembaga lain. Kebijakan

juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan

atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut

kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak

penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah,

partai politik, dan lembaga lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam

suatu kebijakan.

Pengertian yang sama juga dikemukanan oleh Winarno (2007: 20)

menyatakan bahwa kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian kebijakan sebagai

serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan yang

dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang

ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan ini juga harus dilandasi dengan

maksud dan tujuan tertentu, untuk kepentingan bagi seluruh masyarakat yang

harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah. Dari beberapa pengertian

di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan

yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan

masyarakat.
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Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan

begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan

publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. What is the precondition for successful policy implementation?

2. What are the primary obstacles to successful policy

implementation?

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut

dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu

struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi.

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah,

tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi

pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu

birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan

tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160)

mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil

pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani

keperluan-keperluan publik (public affair).
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2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam

implementasi kebijakan publik yang mempunyai

kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks

dan luas.

5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi

dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam

kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut

adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi

tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan,

maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan

menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur

birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji

implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam

Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari

birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan

fragmentasi”.

”Standard operational procedure (SOP) merupakan

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu,
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sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi

kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran

dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk

menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik

dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat

mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi

yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan

fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam

penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum

oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala
bagi implementasi kebijakan baru yang
membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe
personil baru untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan
membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim
dalam suatu organisasi, semakin besar pula
probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat
implementasi kebijakan SOP juga mempunyai
manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-
prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang
besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin
lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru
daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-
ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam

Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa
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”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung
jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang
berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.

Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan

keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang

sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan

konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan

implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang

terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan

implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154):

”Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam
implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-
fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang
berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan
mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang,
maka tugas-tugas yang penting mungkin akan
terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang
menumpuk”.

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang
mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu
badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-
misinya, maka badan itu akan berusaha
mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan
akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang
membutuhkan perubahan”.

b. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan

terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang

sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan
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sumberdaya ke dalam: “Information, Material, Equipment,

Facilities, Money, People”. Sementara Hodge (1996:14)

mengelompokkan sumberdaya ke dalam: ”Human resources,

Material resources, Financial resources and Information

resources”. Pengelompokkan ini diturunkan pada

pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia

ke dalam: “Human resources- can be classified in a variety of

ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc”.

Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “Material

resources-equipment, building, facilities, material, office,

supplies, etc. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi:

”Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s

investment, sale reveue, etc”. Serta sumber daya informasi dibagi

menjadi: “Data resources-historical, projective, cost, revenue,

manpower data etc”.

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya

organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities;

building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1)

mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari

aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan

kejelasan; “Insufficient resources will mean that laws will not be

enforced, services will not be provided and reasonable regulation

will not be developed “.
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“Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi

sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat

ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya

bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang

dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau

kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output.

Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan

kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159),

sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi

kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk

melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi

kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan

adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats).

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi

kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang

tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten

dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf

dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan

implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan

staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan
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(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan

kebijakan.

2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi

mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua,

informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah

ditetapkan.

3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat

formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan

para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga

dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi

dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia,

maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas

kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan

diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain,

efektivitas akan menyurut manakala wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya

sendiri atau kelompoknya.
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4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai

staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa

adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143)

mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi

merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau

adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka

terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya,

jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang

dikemukakan Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana

para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan

cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan

cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan

lainnya.
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Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam

Agustinus (2006:162):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat
mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan
bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal
betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.
Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang
sangat mungkin para pengambil keputusan tidak
mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan,
keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam

Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam

implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak

melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-

pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan

pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga

masyarakat.

2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk

mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan

memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak

berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka
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memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan

cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin

akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau

organisasi.

d. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan

salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi

kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa

didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator

yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel

komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158)

mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali

terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya

salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya
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tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses

komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di

tengah jalan.

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana

kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak

membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di

lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum

dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum

yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana
kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh
pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan
mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung
dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang
disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi.
Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya
rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias
informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi
juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan
para pelaksana dalam memahami persyaratan-
persyaratan suatu kebijakan”.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang

mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi

kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan,
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kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik,

adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru

serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban

kebijakan.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjabarkan distori

atau hambatan komunikasi? Proses implementasi kebijakan

terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen

puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang

efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas

ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana,

maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk

itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: ”semakin banyak

lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi

kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi

yang dihadapi”.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun

dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif.

Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang

dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah

tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat

kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh

pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara
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mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-

sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah

dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas

mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi

intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan

mekanisme pelaporan secara terinci.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implemetasi kebijakan

pengembangan usaha mikro terhadap kinerja Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) di Cianjur yang dilakukan Patriana (2005:i) bahwa:

”Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya,
sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja LKM
baik secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupuan
secara simultan. Namun demikian, ditemukan hambatan
komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan
pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang
dari petugas pelaksana kebijakan”.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap

penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas

komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas

implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi

kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan

mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini,

media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi

kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.
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2.2.2   Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak secara Umum

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul

Dasar-dasar  Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”

2.2.2.2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  Nama Kendaraan Bermotor

merupakan salah satu jenis pajak daerah. Menurut Undang-Undang (UU)

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana

diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000,

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.”

2.2.2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, menurut Undang Undang

Nomor 28  Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
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Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Propinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



35

2.2.2.4 Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, menurut Undang

Undang Nomor 28  Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan.

1. Objek dan Golongan Retribusi.

Objek Retribusi adalah:

a) Jasa Umum;

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Peta;
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i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut

apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

b) Jasa Usaha;

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai

Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah

Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
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g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai

Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.2.5 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor
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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas

kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibagi menjadi dua yaitu

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I adalah pajak yang dipungut

atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik dalam

pembelian kendaraan baru

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II adalah adalah pajak yang

dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik

dalam pembelian kendaraan bekas

Kendaraan Bermotor (KBM) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknis 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 bergerak.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah yang

menjadi dasar hukum dalam pengenaan pajak atas kendaraan bermotor di

Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23

Tahun 2015 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan

Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015 dan di dalam pergub ini adalah

aturan penghitungan pajak kendaraan bermotor yang pembuatan kendaraan
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sebelum tahun 2015 dan kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Berasal

Dari Luar Provinsi Jawa Tengah, yang berisi tentang  pembebasan biaya balik

nama kendaraan bekas yang berasa dari luar provinsi, aturan ini berlaku sampai

31 desember 2016 kemudian diperpanjang hingga februari 2017

2.2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1) Objek PKB

Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa KBM

2) Subjek PKB

Subjek PKB adalah  orang pribadi atau  badan yang memiliki  dan

atau menguasai KBM.

3) Tarif PKB

Tarif PKB di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan

a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan

umum.

b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.

c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar.

4) Penetapan Besarnya PKB
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Penghitungan dasar pengenaan PKB di Provinsi Jawa Tengah diatur

dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN- KB) dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan

Sebelum Tahun 2015

Penetapan besarnya PKB:

a. Kendaraan Bermotor Bukan Umum

Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 1,5%

b. Kendaraan Bermotor untuk Umum/Plat Kuning

Besarnya PKB untuk KBM umum/plat kuning jadi besarnya PKB adalah:

Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 1,0%

c. Kendaraan Bermotor untuk ambulan, pemadam kebakaran, sosial,

agama, lembaga sosial, lembaga keagamaan, instansi pemerintah

Tarif x Dasar Pengenaan PKB x 0,5%

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dua unsur pokok yaitu

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif

kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan

kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan

harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran

umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan

Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti isi silinder dan/atau
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satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor,

merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total

kendaraan bermotor, banyaknya penumpang yang diizinkan, dan dokumen

impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung

berdasarkan faktor-faktor seperti tekanan gandar, jenis bahan bakar kendaraan

bermotor, jenis, penggunaan,  tahun pembuatan, dan ciri-ciri  mesin dari

kendaraan bermotor.

5) Masa PKB

Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan

tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran KBM.

6) Saat PKB Terhutang

Saat PKB terhutang adalah sejak tidak dibayarkannya PKB.

7) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan ke

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor

Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT) sesuai domisili, paling lama:

a. KBM baru dihitung 30 hari kalender sejak saat kepemilikan dan atau

penguasaan.

b. KBM bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
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c. KBM pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal

berakhirnya masa pajak.

d. KBM pindah dari luar daerah dihitung 30 hari kalender sejak

tanggal fiskal antar daerah.

2.2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)

1. Objek BBN KB

Objek BBN KB adalah penyerahan KBM, yaitu pengalihan hak  milik

KBM sebagai akibat perjanjian dua pihak atau  perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk

hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

2. Subjek BBN KB

Subjek BBN KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima

penyerahan KBM.

3. Tarif BBN KB

Tarif BBN KB di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar:

a. Penyerahan pertama sebesar:

i.   10% untuk KBM umum dan 60% untuk KBM bukan umum.

ii. 3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Penyerahan kedua dan selanjutnya, termasuk hibah sebesar:
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i.   1% untuk KBM umum dan KBM bukan umum.

ii. 0,3% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.

c. Penyerahan karena warisan sebesar:

i.   0,1% untuk KBM umum dan KBM bukan umum.

ii. 0,03% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar.

4. Penetapan Besarnya BBN KB

Penghitungan dasar pengenaan PKB  di Provinsi Jawa Tengah diatur

dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN- KB) dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan

Sebelum Tahun 2015 Penetapan besarnya BBN KB:

Tarif x Dasar Pengenaan BBN KB (Nilai Jual)

5. Saat BBN KB Terhutang

Saat PKB terhutang adalah sejak terjadinya penyerahan KBM.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD. SPTPD disampaikan ke

Badan Pengelola   Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (SAMSAT) sesuai domisili, paling lama:

a. Kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender

dari saat penyerahan KBM.
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b. Kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 hari kalender dari

saat penyerahan KBM.

2.2.3.1 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah

Pembayaran PKB dilakukan di Kas Daerah atau di Kantor Pelayanan

Pajak Daerah (KPPD) yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional

pemungutan pajak daerah. Namun baru-baru ini ada terobosan baru untuk

pembayaran PKB.  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKA) Kabupaten Blora akan mengoperasikan pembayaran pajak

kendaraan bermotor dengan sistem drivethru dan online. Layanan ini untuk

menyederhanakan sekaligus memudahkan masyarakat membayar pajak

kendaraan.

Drivethru adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan

SWDKLLJ yang dilakukan di luar gedung Kantor Bersama SAMSAT. Pada

layanan ini, wajib pajak dapat melakukan transaksi tanpa harus turun dari

kendaraan yang   ditumpangi. Pembayaran secara online adalah layanan

pengesahan STNK, pembayaran PKB dan Simpanan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada kantor Bersama SAMSAT

dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi. Wajib pajak juga dapat

melakukan transaksi tanpa terikat pada domisili. Layanan ini merupakan

wujud reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
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dengan tingkat pelayanan yang prima dengan mendorong lahirnya metode

baru yang lebih baik.

2.2.4 Pelayanan

2.2.4.1  Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak

untuk kepentingan orang atau pihak lain. Usaha ini dapat berwujud

penyediaan barang atau jasa (Djumana, 1994). Dalam pengertian tersebut

terkandung suatu kondisi dari pihak yang melayani yaitu keterampilan tersebut

pihak yang melayani memiliki posisi atau nilai tertentu sehingga mampu

memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu keperluan dari pihak yang

dilayani.

Sedangkan pengertian pelayanan menurut kamus umum bahasa Indonesia,

karya WJS Poerwadarminta (1985) adalah menolong menyediakan segala apa

yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Di bidang manajemen,

beberapa pakar menguraikannnya secara beragam yang dioleh dari kata

“SERVICE” , diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Self Awareness & Self Esteem yakni menanamkan kesadaran diri

bahwa melayani adalah tugasnya dan melaksanakannya dengan

menjaga martabat diri dan pihak lain yang dilayani.

2. Empathy & Enthuasiasm yakni mengetengahkan empati dan

melayani pelanggan dengan penuh kegairahan

3. Reform yakni selalu memperbaiki pelayanan
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4. Vision & Victory yakni berpandangan ke masa depan dan

memberikan layanan yang baik untuk memenangkan semua pihak.

2.2.4.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam suatu   kumpulan atau   kesatuan, dan   menawarkan

kepuasaan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik

(Sinambela, 2006)

Menurut  Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara

(Kepmenpan) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang dimaksud dengan

pelayanan publik adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Sesuai lampiran Kepmenpan No 63/2003 (bagian 1.C tentang

Pengertian Umum, butir 5), pemberi pelayanan publik adalah adalah

pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi

pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan

lain (Butir C, Pengertian Umum, Sub 1) membatasi pengertian pelayanan

publik sebagai “suatu kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi atau Undang-

Undang kepada pemerintah untuk memenuhi hak- hak dasar warga negara

atau penduduk atas suatu pelayanan (publik).
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Pada sektor publik, terminologi pelayanan publik adalah: the delivery of

a service by a government agency using its own employees (Savas dalam

Riyadi,2005). Makna yang terkandung dari pengertian tersebut adalah bahwa

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan oleh agen-agen pemerintah

melalui pegawainya.

Karena negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan

warga negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, maka usaha

peningkatan kualitas (quality of service) akan menjadi sangat penting.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan

masyarakat dari suatu negara yang menganut ideologi negara kesejahteraan

(welfare state).

2.2.4.3 Tujuan Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

masyarakat (Sinambela,  2006). Cara  untuk mencapai kepuasan  itu  dituntut

kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara

memadai serta mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap  berpegang

pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status

sosial, dan lain-lain.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan

publik.
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2.3 Kerangka Berfikir

Bagan 2.3 Kerangka Berfikir

a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah.
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor
Pembuatan Sebelum Tahun 2015

e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap
Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah

Bidang Pelayanan Pendapatan dab
Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten
BloraTeori :

a. Implementasi
b. Pajak
c. Pajak Daerah
d. Pajak Kendaraan

Bermotor
e. Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan
Bermotor

f. Pelayanan Publik

Data Primer
Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2016 Tentang
Pembebasan Bea Balik
Nama Kendaraan
Bermotor II Terhadap
Kendaraan Bermotor
Yang Berasal Dari Luar
Jawa Tengah

Data Sekunder
- Wawancara
- Dokumentasi

a. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor
Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah di
Kabupaten Blora?

b. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap
Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar
Jawa Tengah di Kabupaten Blora?

Mewujudkan Kabupaten Blora yang tertib dan, bebas dari pungutan
liar terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora
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Bagan kerangka berfikir di atas peneliti menggunakan landasan

undang-undang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015 Dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor

Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah. Lokasi penelitian di Bidang Pelayanan

Pendapatan dab Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora. Dengan rumusan

masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah di

Kabupaten Blora? dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor

Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah di Kabupaten Blora?. Analisis

menggunakan Teori Implementasi, Otonomi Daerah, Pajak, Retribusi

Daerah, Pajak Daerah, Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor dan Pelayanan Publik serta menggunakan Data Primer

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembebasan
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor

Yang Berasal Dari Luar Jawa Tengah Di Kabupaten Blora. Data Sekunder

Wawancara dan Dokumentasi. Menghasilkan Mewujudkan Kabupaten Blora

yang tertib dan, bebas dari pungutan liar terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

di Kabupaten Blora.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik simpulan sebagai

berikut:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Yang

Berasal Dari Luar Provinsi di Unit Pelayanan Pendapatan Dan

Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora, meliputi Komunikasi

Pembebasan BBN – KB, Disposisi, Sumber daya dan Birokrasi

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor II Yang Berasal Dari Luar Provinsi di Kabupaten

Blora yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan wajib pajak

kendaraan bermotor. Terutama warga yang jauh dari kota, karena mereka

masih menganggap membayar pajak mahal dan memakan banyak waktu

sehingga masyarakat terutama warga perbatasan enggan balik nama

kendaraan bermotor



103

5.2 Saran

Setelah mengadakan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor II Dari Luar Provinsi di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset

Daerah Kabupaten Blora maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan

pajak di Samsat sesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan dalam pelaksanaannya agar

lebih jelas dan dalam proses pengurusan bea balik nama pelayanan pajak kendaraan

bermotor dapat dipercepat, sehingga bagi para wajib pajak dapat merasa puas dengan

pelayanan yang ada.

2. Peningkatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib retribusi pelayanan pajak,

baik melalui tatap muka maupun melalui media massa dan media lainnya dan

menambah jumlah personil guna meningkatkan pendapatan dalam melaksanakan

retribusi pelayanan pajak kendaraan bermotor
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