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ABSTRAKSI 

 

1.  Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR BERKENAAN DENGAN 

TARIF PROGRESIF. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah Perlindungan 

hukum bagi wajib pajak apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak 

kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  telah memenuhi 

kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh pasal 5 ayat Undang - Undang Nomor 

28 Tahun 2009 jo Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

yang  isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok  pajak kendaaan 

bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaran bermotor ada dua 

elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak 

kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya 

adalah mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak kendaraan 

bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah. Apabila wajib pajak memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 

(empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, 

kedua dan seterusnya maka sesuai pasal 8 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan 

tarifnya diatur dalam yang sama. Dalam rangka pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor dengan Tarif Progresif tersebut ada beberapa masalah hukum yang 

timbul diantaranya adalah masalah urutan tarif progresif. Untuk mengatasi hal 

tersebut wajib pajak bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan  ataupun 

banding. 

 

 

Kata Kunci : PERLINDUNGAN HUKUM, WAJIB PAJAK, PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR, TARIF PROGRESIF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  Saat ini pajak bisa dibilang merupakan sumber terbesar pendapatan bagi 

negara. Sehingga dewasa ini penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.  

  Berbagai macam definisi mengenai pajak disampaikan para sarjana di 

bidang perpajakan. Di antara pendapat para sarjana tersebut, beberapa di 

antaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya di antaranya adalah : 

PJA. Andriani beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :1 

  Pajak adalah iuran pada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak dapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas pemerintah. 

 
  Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah PJA. Andriani 

memasukan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke 

dalam genus pungutan. Jadi, pungutan adalah lebih luas. Dalam definisi tersebut, 

titik berat diletakkan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih 

mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu fungsi mengatur.2 

                                                             
 1 H.Bohari, Pengantar hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,h.23 
 
 2 Deddy sutrisno dan Indrawati, Bahan ajar mata kuliah hukum pajak, Universitas 
Airlangga, 2010, Surabaya, h.1               
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 Selain pendapat tersebut ada juga pendapat dari MJH. Smeet, menurut 

beliau “pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan 

dapat dipaksa, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal 

individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.3 

 Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 

a.  Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan  
pelaksananya 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah 

c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk 
membiayai Public invesment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur.4 
 
 Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair atau fungsi finansial 

dan fungsi regulerend atau fungsi mengatur. Fungsi finansial yaitu fungsi pajak 

yang memasukkan ke uang kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai 

sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangngunan. Sedangkan fungsi 

mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di 

bidang sosial,ekonomi, politik dan hal-hal lain sesuai dengan kebijakan 

pemerintah, selain pajak, pungutan lain yang dilakukan pemerintah adalah 

retribusi dan sumbangan.  

 Perbedaan antara pajak dengan restribusi dan sumbangan adalah pada 

prestasi kembali secara langsung, dalam pembayaran pajak, wajib pajak tidak bisa 
                                                             
 3 H.Bohari,Loc.Cit 

 4 Deddy sutrisno dan Indrawati, Loc.Cit 
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mendapat prestasi secara langsung dari pemerintah atas sejumlah uang yang 

dibayarkan untuk membayar pajak. Hal tersebut berbeda dengan restribusi dan 

sumbangan yang mana pihak yang membayar akan mendapat prestasi langsung 

dari pemerintah.  

 Pemungutan pajak adalah pemungutan yang bisa dipaksakan pemerintah 

kepada wajib pajak, dan dari pemungutan tersebut tidak ada imbalan secara 

langsung yang bisa ditunjuk oleh wajib pajak, maka pemungutan pajak harus 

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat yang dalam hal ini di wakili oleh 

DPR. Hal tersebut sesuai dengan falsafah pajak yaitu „No taxation without 

representation dan Taxation without representation is robbery‟. Maka dari itu 

dalam ketentuan hukum Indonesia hal tersebut juga diatur yaitu dalam pasal 23 

ayat (2) UUD 1945, yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara harus 

berdasarkan undang – undang.  

 Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak 

harus diatur oleh hukum yang mana hukum yang mengatur tentang pajak disebut 

dengan hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat 

sebagai wajib pajak.5 Hukum pajak sendiri di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak 

formil dan materiil. Hukum pajak materiil berisi norma-norma yang menerangkan 

keadaan – keadaan , perbuatan dan pristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, 

siapa yang harus dikenai pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan  lain 

segalasesuatu tentang timbulnya ,besarnya dan hapusnyautang pajak dan 

                                                             
 5 H.Bohari.Op.Cit,h. 29 
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hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, juga termasuk di dalamnya 

peraturan – peraturan yang memuat kenaikan , denda dan hukuman serta cara cara 

tentang pembebasan-pembebasan  dan pengembalian pajak, juga ketentuan yang 

memberi hak tagihan utama kepada fiskus.6 Sedangkan hukum pajak formil 

adalah peraturan – peraturan mengenai cara cara untuk menjemalkanhukum 

material menjadi suatu kenyataan.7 

  Pajak sendiri bisa di bagi menurut jenisnya, yaitu pembagian pajak menurut 

golongannya, berdasarkan sifatnya dan pajak berdasarkan wewenang yang 

memungut. 

  Berdasarkan jenis pajak menurut golongannya pajak di bagi menjadi dua 

yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang 

pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi 

beban pajak yang bersangkutan, contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan 

pajak tidak langsung adalah pajak yang pembenanya dapat dilimpahkan kepada 

pihak lain, contohnya adalah Pajak pertambahan nilai.8 

  Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. 

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari 

wajib pajak, contohnya adalah Pajak penghasilan/ sedangkan pajak objektif adalah 

                                                             
6 R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar ilmu hukum Pajak, Refika aditama, 2011 Jakarta, 

h.44 
 
 7 Ibid,., h.47 

 8 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2009,  h.12 
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pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan wajib pajak, contohnya adalah Pajak pertambahan nilai.9 

Berdasarkan wewenang yang memungut pajak dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang 

pemungutannnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara.10 contohnya adalah PPn dan PPh, Bea Matrai 

dan sebagainya. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  11 

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. 12 Pengaturan tentang Pajak Daerah diatur dalam Undang – 

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

Pajak Daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , yang selanjutnya disebut Pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

                                                             
 9 Ibid., 

10 Ibid., 

 11 Ibid., 

12 Ibid., 
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Pada pasal 2 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu jenis – jenis 

pajak daerah yang termasuk pajak provinsi atau uang termasuk pajak kabupaten 

atau kota. Yang termasuk jenis pajak provinsi adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

(2) Yang termasuk jenis pajak provinsi adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

  Dalam skripsi ini yang akan menjadi pokok bahasan adalah tentang Pajak 

Kendaraan bermotor terutama tentang tarif progresif yang meupakan jenis pajak 

provinsi. Pajak Kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 12 Undang – Undang 

Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. 

  Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut pasal 3 ayat 1 Undang – 

Undang Nomor 28 tahun 2009  adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 
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Kendaraan Bermotor, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut pasal 

1 angka 13 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk 

dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross 

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

 Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

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

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 

d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak 

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

menguasai Kendaraan Bermotor. 
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Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut pasal 4 ayat 1 Undang – 

Undang Nomor 28 tahun 2009  adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki 

Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang disebut wajib pajak menurut pasal 4 ayat 2 

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban 

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. 

Bedasarkan pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor  28 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah, Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian 

dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang 

mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

 Dasar pengenaan tersebutlah yang kemudian dikalikan dengan berapa 

persen tarif pajak untuk menghitung berapa besaran pokok pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dapat 

dilihat dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009. Yang menarik 

dalam pengaturan tentang tarif pajak kendaraan bermotor pada Undang – Undang 

Nomor 28 tahun 2009 adalah munculnya tarif progresif pada tarif kendaraan 

bermotor. Dasar hukum tarif progresif pajak kendaraan bermotor ada pada pasal 6 

ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009, pada pasal tersebut 

disebutkan bahwa „untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya 

tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan 

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)‟, kenaikan tarif pajak setelah 

kepemilikan kendaraan bermotor kedua itulah yang disebut dengan tarif progresif. 
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 Setelah adanya peraturan tentang tarif progresif pada pajak kendaraan 

bermotor yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 terjadi 

penyesuaian atas peraturan tersebut lewat peraturan daerah tiap- tiap provinsi.  

Di jawa timur peraturan pajak daerah yang memuat keberlakuan tarif 

prrogresif diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 

2010 tentang Pajak Daerah. 

Selanjutnya pada skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana prosedur 

pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa 

Timur dan masalah yang terjadi berkaitan dengan peraturan tersebut. 

2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor 

dengan tarif progresif di Jawa Timur? 

2. Apa permasalahan hukum yang timbul dalam pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor dengan tari Progresif dan upaya hukum yang bisa dilakukan wajib 

pajak apabila terjadi masalah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan Tarif Progresif? 

3. Tujuan Penulisan Skripsi : 

  Suatu tujuan dalam penulisan skripsi haruslah sesuai dengan tipe penelitian 

atau metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini 

tipe atau metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doktrinal research, 

karena metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal research maka tujuan 
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dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan penjelasan yang sitematis 

mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, 

menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang 

sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma 

hukum di masa depan yang berkenaan dengan pemungutan pajak kendaraan , 

dengan melakukan: 

1. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan 

masalah no.1, yaitu bagaimana prosedur pemungutan Pajak Progresif 

kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur? 

2. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan 

masalah no.2 yaitu yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang 

timbul dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tari 

Progresif dan upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak apabila 

terjadi masalah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan 

Tarif Progresif. 

4. Manfaat Penulisan 

  Lewat penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada 

akedemisi hukum ,kepada praktisi dan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di 

wilayah Jawa Timur berkenaan tentang tema yang nantinya akan di bahas dalam 

skripsi ini yaitu mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif 

progresif di Provinsi Jawa Timur.  

  Bagi akedemisi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

tambahan bahan ilmiah mengenai hukum pajak sedangkan untuk para praktisi 
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terutama praktisi di bidang hukum pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor di 

wilayah Jawa Timur diharapkan skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

jawaban atas persoalan pemungutan Pajak kendaraan bermotor dengan tarif 

progresif di Jawa Timur. 

5. Metode Penulisan 

5.1 Tipe Penulisan 

  Penulisan atau penelitian hukum dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu : 

Doktrinal research, reform oriented research, theoritical research dan 

fundamental research. Dalam skripsi ini  tipe penulisan yang digunakan adalah 

Doktrinal research. Pengertian Doktrinal research adalah suatu penelitian yang 

menghasilkan penjelasan yang sitematis mengenai norma-norma hukum yang 

mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma 

hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan 

prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.13 Nantinya teknik 

atau tipe penulisan Doktrinal research akan digunakan untuk menjelaskan 

rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. 

5.2 Pendekatan masalah 

  Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

menentukan pendekatan masalah mana yang akan dipakai dalam penulisan skripsi 

maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan 

                                                             
13Peter  Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya,2005,  
 

h.32 
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di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada empat macam pendekatan 

yaitu pendekatan undang – undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) .14 

  Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 

undang – undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

approach).  

  Pendekatan undang – undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara  

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum 

yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana prosedur pemungutan Pajak 

Progresif kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur dan 

Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak kendaraan 

bermotor apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dengan tarif pajak secara progresif.  Dengan menggunakan pendekatan undang – 

undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang yang lain 

atau antara undang - undang dengan undang - undang dasar atau regulasi yang 

mana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu 

hukum yang ada dalam skripsi ini.  

  Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak, 

                                                             
14 Ibid.,h.93 
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dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum 

terutama hukum pajak maka akan menemukan ide – ide yang melahirkan konsep 

hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan 

dalam skripsi ini.15 

5.3 Sumber bahan hukum 

  Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu primer 

dan sekunder. Karena metode pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan undang – undang (statute approach) maka sumber utama atau primer 

yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta 

rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu : 

  Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum 

sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer 

yang dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana bahan 

hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur 

tentang hukum, khususnya hukum pajak, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari 

media cetak maupun internet yang subtansinya berkaitan dengan permasalahan 

yang akan di bahas dalam skripsi ini 

5.4 Metode pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum 

  Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

(library research) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik 

berbentuk primer maupun sekunder. 

                                                             
 15 Ibid, h.,95 
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  Pada studi kepustakaan (library research) bahan hukum yang dikumpulkan 

dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi 

tentang pokok bahasan penulis, melalui buku – buku literatur hukum terutama 

yang berkaitan dengan hukum pajak, bahan- bahan lain yang diperoleh selama 

perkulihan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti dari internet, serta 

peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan 

yang akan di bahas. 

  Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang 

bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan 

ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penulisan ini. 

  Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban 

atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan secara sistematika. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 

  Sistematika skripsi ini terbagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya 

terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian – bagian dari permasalahan dalam 

skripsi ini secara sistematis. 

  Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan 

dan garis besar dari skripsi ini, memberikan gambaran secara umum tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi ini, manfaat 

penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi ini. 
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  Bab II skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu 

Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor dengan 

tarif progresif di Jawa Timur, penjelasan atas rumusan masalah ini di uraikan 

dalam tiga sub bab yaitu yang pertama adalah menjelaskan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor secara umum serta prosedur pemungutan Pajak kendaraan 

bermotor, yang kedua menganalisis Perda 9 tahun 2010 Jawa Timur dengan 

Undang – Undang 28 tahun 2009 berkenaan dengan tarif progresif Pajak 

kendaraan bermotor dan sub bab ke tiga.menjelaskan tentang tarif pajak progresif 

pada pemungutan pajak kendaraan bermotor,  

  Bab III skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu 

permasalahan hukum yang timbul dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan tari Progresif dan upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak apabila 

terjadi masalah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif 

Progresif. penjelasan atas rumusan masalah ini di uraikan dalam dua sub bab yaitu 

masalah hukum apa yang timbul dari peraturan tentang pajak progresif, yang 

kedua adalah upaya hukum yang dapat dilakukan apabia terjadi kesalahan dalam 

pemungutan kendaraan bermotor. 

  Dalam bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai 

kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam bab II dan Bab III. Bab IV ini 

juga berisi mengenai saran atas isu hukum pertama dan yang kedua yang dibahas 

pada bab II dan Bab III 
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BAB II 

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN TARIF PROGRESIF DI JAWA TIMUR 

 

2.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Secara Umum Serta Prosedur 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  

Dewasa ini sistem pemerintahan yang dianut oleh indonesia adalah sistem 

Otonomi daerah, menurut pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pengertian otonomi adalah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Secara teoritis penyerahan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada 

pertimbangan bahwa urusan-urusan tersebut akan lebih efisien,efektif, dan 

akuntabel apabila diserahkan ke daerah. Efisien dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah bahwa urusan tersebut dari segi dana dan daya akan 

lebih menguntungkan apabila dilaksanakan oleh dan di daerah. Sedangkan yang 

dimaksud efektif adalah penyerahan urusan tersebut akan mencapai sasaran yang 

diinginkan apabila dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. Akuntabel 

berarti pemerintah daerah dalam menjalankan urusan-urusan tersebut selain 

bertanggungjawab kepada pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat 

pemilih.16 

                                                             
16 Suryo Sakti H, Gubernur Kedudukan, Peran, dan Kewenangannya, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011, hal. 21-22 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim Berkenaan Tarif ProgresifHerman Setiawan



17 

 

 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian urusan pemerintahan 

antara pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas 

pembantuan juga menimbulkan suatu permasalahan baru, permasalahan tersebut 

seringkali menyangkut kewenangan dan sengketa hubungan pemerintahan baik 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, antar pemerintah provinsi, antara 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, ataupun antar pemerintah 

kabupaten/kota. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi: 

a. Politik luar negeri 

b. Pertahanan  

c. Keamanan 

d. Yustisi 

e. Moneter dan fiskal nasional 

f. Agama 

Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 10 ayat (3) tersebut, Pemerintah (pemerintah pusat) dapat 

menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian atau seluruhnya ke 

pemerintah daerah.   
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Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang merupakan tugas 

pemerintah daerah tersebut tentu membutuhkan dana untuk menyelenggarakan 

apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dana tersebut diantaranya 

diperoleh dari pajak. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam 

masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat 

yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum atau Gemeinschaft menurut istilah 

Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat Geselschaft.17 

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation yang terkenal di seluruh 

dunia, memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi rasa 

keadilan harus mememnuhi empat syarat berikut: 18  

a. Equality and equity 

b. Certainty 

c. Convenience of payment 

d. Economics of collection. 

Sesuai apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa 

jenis pajak menurut kewenangan memungut dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli 

Daerah. Berdasarkan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Pajak daerah dan retribusi 

daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur 

lebih lanjut dengan Perda”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

                                                             
17 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), 

hal.1 
  
18 Ibid. hal 14 
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu 

perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, 

seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-

undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada 

Undang-Undang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dari 

undang –undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Perda, di Jawa Timur Perda 

yang mengatur tentang pajak daerah adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (10) pajak daerah adalah adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah 

yang dipungut oleh Provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau 

kota, bedasarkan  pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa untuk jenis pajak 

provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

 Sedangkan berdasarkan  pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa untuk jenis 

pajak kabupaten atau kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Provinsi diberi 

kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis Pajak Daerah  yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air permukaan dan Pajak Rokok, pasal 2 (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inilah yang 

menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah daerah provinsi yaitu Gubernur untuk 

memungut pajak tersebut yang pelaksanaan pemungutannya di Jawa Timur 
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berdasarkan pasal 1 ayat 4 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah  

dilakukan oleh  suatu dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Pengaturan penetapan tarif pajak terhadap 5 (lima) Pajak Provinsi yang 

penyusunan Peraturan Daerahnya dijadikan satu, guna efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud telah ditetapkan tarif pajak maksimum 

yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah. 

Dalam skripsi ini jenis pajak daerah yang akan dibahas adalah pajak 

kendaraan bermotor berkenaan dengan penerapan tarif progresif dalam 

pemungutannya yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur.  

Dari jenis – jenis pajak yang termasuk kewenangan provinsi dalam 

melakukan pemungutan, Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu 

penyumbang terbesar dalam penghasilan asli daerah Provinsi Jawa Timur, dalam 

bulan pertama tahun 2012 saja realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 

Provinsi Jawa Timur mencapai Rp.394.620.458.150. 

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang – Undang 28 tahun 2009 tentang  pajak 

daerah disebutkan bahwa pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah  pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

menurut pasal 1 ayat 13  Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang  pajak daerah 

adalah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

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

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim Berkenaan Tarif ProgresifHerman Setiawan



22 

 

 

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

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

Setiap jenis pajak tentu mempunyai subjek dan objek pajak atas jenis pajak 

tersebut.,Pajak kendaraan bermotor juga demikian. Berdasarkan Undang – 

Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, objek pajak kendaraan bermotor 

adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam 

pengertian Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor beroda beserta 

gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross 

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

Dari penjelasan tentang objek kendaraan bermotor diatas, ada yang 

dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sehingga tidak dikenai pajak 

kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut : 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

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

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan 

d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
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 Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah  juga menjelaskan 

tentang subjek Pajak Kendaraan Bermotor, subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan 

bermotor, jadi bisa disimpulkan bahwa wajib pajak atau pihak yang berkewajiban 

untuk membayar pajak kendaraan  bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban 

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut, misalnya sebuah 

Perseroan Terbatas mempunyai kendaraan bermotor, maka Direkturnya lah yang 

yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

 Dalam menentukan besaran pokok  pajak kendaaan bermotor ada dua 

elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak 

kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya 

adalah mengalikan antara tarif pajak kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan 

pajak.  

 Untuk menentukan dasar pengenaan besaran pajak atas suatu objek pajak 

menurut pasal 6 ayat 1 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang 

perlu diketahui adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

 Unsur nilai jual kendaraan bermotor adalah ditentukan berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang merupakan harga rata-rata 
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yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan 

bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama 

bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. 

 Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak 

diketahui,  menurut pasal 6 ayat 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian 

atau seluruh faktor-faktor : 

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang 

sama; 

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; 

c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; 

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang 

sama; 

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; 

f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan 

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang 

(PIB). 

 Bobot sebagaimana dimaksud sebagai unsur dasar pengenaan pajak 

kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih 

besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut: 

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran 

lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam 

batas toleransi; dan 
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b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor 

tersebut dianggap melewati batas toleransi. 

Bobot sebagaimana dihitung berdasarkan faktor-faktor: 

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat 

Kendaraan Bermotor; 

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, 

gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor 

yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. 

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, 

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan adalah Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor, unsur bobot kendaraan tidak dimasukan dalam dasar pengenaannya. 

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana 

yang dijelaskan diatas dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri 

Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau 

kembali setiap tahun. 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : 

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% 

(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 
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b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima 

persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). 

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% 

(nol koma dua persen). 

  Selanjutnya untuk menentukan persenan tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

yang digunakan merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang selanjutnya 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

  Contoh perhitungan tarif kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :19 

a. Untuk mobil Mercedes Benz C.180 automatic tahun pembuatan 2000 
besarnya PKB yang terutang adalah 1,5% x Rp 290.000.000,00 = Rp 
4.350.000,00 

b. Untuk kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu CXZ 385/515 R 
Diesel tahun pembuatan 2000 besarnya PKB yang terutang adalah 1,5 % x 
Rp 162.630.000,00 = Rp 2.439.450,00 
 

 Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Setiap pembayaran Pajak 

                                                             
19 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2010, h. 186. 
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Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) 

bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor Pajak 

Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka maksudnya Pajak Kendaraan 

Bermotor di bayarkan pada awal tahun pajak. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan 

kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan 

jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi 

2.2. Analisis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 dengan Undang – 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Berkenaan dengan Tarif Progresif 

Kendaraan Bermotor 

 Dalam Ilmu hukum terdapat suatu Azas hukum yang berbunyi Lex superiori 

derograt legi inferiori, Pengertiannya adalah apabila peraturan perundang – 

undangan yang lebih lemah bertentangan dengan peraturan perundang undangan 

yang lebih kuat maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang 

lebih kuat. Misalnya untuk mengatur suatu hal, Undang-undang mengatur bahwa 

hal tersebut dilarang, tetapi Perda mengatur hal yang sama dengan apa yang 

diattur oleh Undang – undang tersebut tetapi membolehkan maka berdasarkan 

azas Lex superiori derograt legi inferiori norma yang diatur dalam Peraturan 

daerah tersebut tidak berlaku. Hal tersebut juga berlaku dalam peraturan – 

peraturan mengenai hukum pajak. 
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 Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya Undang-undang yang mengatur 

tentang pajak daerah adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah yang mana secara khusus di Jawa Timur diatur lewat Peraturan 

Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Merujuk azas 

Lex superiori derograt legi inferiori antara  Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 

9 Tahun 2010 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak boleh 

bertentangan ,apabila bertentangan maka apa yang diatur di Peraturan Daerah 

Jawa Timur nomer 9 tahun 2010 tidak akan mempunyai keberlakuan. 

 Dalam pembahasan kali ini akan dilakukan analisis apakah terdapat 

perbedaan pengaturan tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor antara Undang – 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2010. 

 Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengaturan tentang tarif 

kendaraan bermotor diatur dalam pasal 6 yang isinya adalah sebagai berikut : 

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: 
a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 
b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 
persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau  
alamat yang sama. 

 (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 
Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendahsebesar 
0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu 
persen). 

 (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan 
paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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 Dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 dapat 

diklasifikasikan ada 4 jenis tarif yaitu tarif normal, tarif progresif, tarif untuk 

kendaraan tertent (seperti Bermotor angkutan umum, ambulans, dan jenis 

kendaraan lain sesuai pasal 6 ayat 3) dan tarif untuk kendaraan berat. Dalam pasal 

6 tersebut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak 

menentukan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara tetap karena hanya 

menetapkan tarif maximal dan minimal yang diperbolehkan untuk Pemerintah 

Daerah dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor. 

 
 Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 peraturan 

tentang tarif diatur dalam pasa 7 dan 8 berikut isi pasalnya : 

Pasal 7 

Tarif PKB ditetapkan sebesar: 
a 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor 
pribadi dan badan; 
b 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; 
c 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, 
sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan 
Pemerintah Daerah; 
d 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-
alat besar 

Pasal 8 

Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. kepemilikan kedua 2% (dua persen); 
b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen); 
c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen); 
d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). 
 
 Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sebenarnya juga 

sama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu diklasifikasikan 
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menjadi  4 jenis tarif yaitu tarif normal, tarif progresif, tarif untuk kendaraan 

tertentu (seperti Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan 

Pemerintah Daerah) dan tarif untuk kendaraan berat. 

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan 

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 adalah tentang penetapan 

tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak kendaraan 

Bermotor hanya ditetapkan batas minimum dan batas maximal pengenaan tarif 

kendaraan bermotor sedangkan  pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 

Tahun 2010 Penetapan besaran untuk masing- masing tarif sudah ditetapkan 

secara jelas. 

Salah satu contoh adalah Tarif Progresif, dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 menentukan besaran tarif progresif adalah paling rendah sebesar 2% 

(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sedangkan Peraturan 

Daerah Jawa Timur nomor 9 Tahun 2010 menetapkan tarif yang lebih kongkrit, 

untuk kepemilikan kedua 2% (dua persen), kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma 

lima persen), kepemilikan keempat 3% (tiga persen), kepemilikan kelima dan 

seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).  

Walaupun ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, tetapi hal tersebut 

dibenarkan  karena pada pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan 
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Peraturan Daerah dengan kata lain untuk menetapkan tarif Pajak Kendaraan 

Bermotor merupakan kewenangan tiap-tiap daerah yang ditetapkan lewat 

Peraturan Daerah, pemerintah pusat lewat undang –undang hanya menetapkan 

batas minimum dan batas maximum Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. 

2.3. Tarif Pajak Progresif Pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto 

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya 

peningkatan kapasitas perangkat daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli 

Daerah yang lebih luas dan bertanggungjawab. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta 

peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah. Oleh karena itu diperlukan 

penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. 

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 

seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam 

perpajakan. 

Basis Pajak Provinsi yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan 

Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah 

yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang 

mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk 
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mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin 

mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam 

perpajakan Berkaitan. dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan 

dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan 

memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. 

 Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk 

menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi 

masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan 

tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar 

daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum 

untuk Pajak Kendaraan Bermotor. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat suatu sistem tarif 

baru untuk Pajak Kendaraan Bermotor yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak 

progresif diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana 

secara sederhana dapat diartikan bahwa tarif pajak progresif adalah suatu tarif 

pajak yang dikenakan kepada wajib pajak  dimana tarif tersebut meningkat atau 
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bertambah persentasenya apabila wajib pajak tersebut memenuhi syarat syarat 

untuk dikenai tarif pajak progresif sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

 Tujuan utama dari penerapan Tarif pajak progresif adalah untuk 

kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan 

bermotor, sehingga pada akhirnya dapat menghemat pemakaian energi. 

Asumsinya, dengan adanya pajak progresif dapat meminimalisir kebutuhan 

masyarakat untuk membeli mobil lebih dari satu karena pajak mobil yang kedua 

dan selanjutnya lebih mahal daripada pajak mobil pertama. Bila dicermati hal ini 

termasuk dalam fungsi pajak yaitu fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk 

mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial,ekonomi, politik dan 

hal-hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang dalam kasus ini pemerintah 

menginginkan dengan adanya tarif progresif pertumbuhan kendaraan bermotor 

sehingga dapat menghemat pemakaian energi. 

 Berdasarkan hal tersebut, tujuan lain dari penerapan pajak progresif adalah 

untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak kendaraan bermotor. 

Hal ini termasuk dalam fungsi pajak yaitu fungsi . Fungsi finansial yaitu fungsi 

Budgedtair pajak yang memasukkan ke uang kas negara atau dengan kata lain 

fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran 

negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangngunan . 

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomer 9 tahun 2010 peraturan pajak 

progresif diatur dalam pasal 8, pasal tersebut menetapkan pengenaan tarif pajak 

progresif kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) baik berupa sedan, mini bus , 
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truck ataupun jenis kendaraan roda 4 (empat) lainnya serta kendaraan bermotor 

roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc ke atas, dengan kepemilikan kedua dan 

seterusnya antara 2% hingga 3,5%.  

Sebagai contoh kepemilikan pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut 

Si A memiliki 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu 1(satu) buah 

jenis Sedan dan 1 (satu) buah jenis Avanza, 2 (dua) buah sepeda motor Matic 115 

cc, dan 2 (dua) buah sepeda motor dengan isi silinder masing-masing 600 cc dan 

1200 CC, maka yang dikenakan PKB tarif progresif adalah mobil kepemilikan 

kedua dan sepeda motor kepemilikan kedua diatas 250 cc. Sedangkan untuk 

sepeda motor Matic dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif. 

Menurut pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Jawa Timur nomer 9 tahun 2010 

tentang pajak daerah dijelaskan bahwa tarif pajak progresif adalah sebagai 

berikut: 

a. kepemilikan kedua 2% (dua persen); 

b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen); 

c. kepemilikan keempat 3% (tiga persen); 

d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah 

bedasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, serta isi silinder khususnya 

untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas. Nama 

dan atau alamat yang sama kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu keluarga 

yang dibuktikan dalam satu Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh 

instansi berwenang. 
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Dalam penetapkan pertama kali urutan kepemilikan kendaraan bermotor, 

urutannya didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada 

database objek kendaraan bermotor atau pernyataan Untuk selanjutnya apabila ada 

perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporkan untuk merubah urutan 

kepemilikan Wajib Pajak.  

Dalam penjelasan pasal 8 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah di sebutkan bahwa Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh badan tidak 

dikenakan pajak progresif. 

Bagi kendaraan bermotor jenis ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat daerah, dan 

TNI/Polri, tidak dikenakan tarif progresif, namun tetap dikenakan tarif PKB 

sebesar 0,5%. Sedang untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

dikenakan tarif pajak sebesar 0,2%.. 

Contoh : 

a. Si A memiliki 2 mobil yang sama, yaitu Mercedes Benz C.180 automatic 

tahun pembuatan 2000. Besarnya PKB yang terutang adalah 1,5% x Rp 

290.000.000,00 = Rp 4.350.000,00 untuk Mercedes Benz kepemilikan 

pertama, sedangkan untuk Mercedes Benz kepemilikan kedua, besarnya 

PKB yang terutang setelah dikenakan pajak progresif kendaraan bermotor 

kedua adalah 2% x Rp 290.000.000,00 = Rp 5.800.000,00. 

b. Sebuah Rumah Sakit memiliki 2 kendaraan ambulans yang sama untuk 

keperluan operasional, yaitu Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 

2000. Besarnya PKB yang terutang untuk ambulans kepemilikan pertama 
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maupun kedua adalah sama sebesar 1,5 % x Rp 162.630.000,00 = Rp 

2.439.450,00 , karena tidak dikenai tarif progresif kepemilikan kendaraan 

bermotor. 
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BAB III 

        PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PEMUNGUTAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TARIF PROGRESIF DAN 

UPAYA HUKUM YANG BISA DILAKUKAN WAJIB PAJAK APABILA 

TERJADI MASALAH DALAM  PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DENGAN TARIF PROGRESIF 

3.1 Masalah Hukum Yang Timbul Dari Peraturan Tentang Pajak Progresif 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5), 

hasil penerimaan PKB paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang 

dibagihasilkan kepada kabupaten/ kota, dialokasikan untuk pembangunan dan 

atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 

Hal ini dikenal sebagai earmaking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi 

untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai 

pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh 

pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Earmaking dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus 

menciptakan good governance dan clean government.20 

Pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat yang berkembang dan 

telah maju, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain sekarang telah 

dilakukan dengan modernisasi, dengan modernisasi administrasi perpajakan, 

kualitas pelayanan disetiap unit kerja menjadi salah satu yang utama untuk 

dilaksanakan, yang diimbangi dengan pengawasan yang efektif, dan didukung 

                                                             
` 20 Ibid, h.  179 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim Berkenaan Tarif ProgresifHerman Setiawan



38 

 

 

oleh organisasi yang berbasis fungsi dan sumber daya manusia yang profesional. 

Umumnya dalam melakukan pemungutan pajak harus dilandasi dengan sistem 

perpajakan yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu 

pemungutan pajak. 

Faktor pendukung agar pemungutan pajak berjalan secara maksimal 

adalah kepatuhan dari wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 

memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib 

Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang 

perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi 

negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan 

kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan 

presepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan 

pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima. 

Kenyataannya kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melayani 

masyarakat maupun wajib pajak memang terlihat masih belumlah hilang. Kesan 

kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi 

yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil 

(PNS) yang merasa dilayani bukan melayani, sehingga jangankan timbul 
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kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela, mendengar kantor pajak saja 

masyarakat sudah merasa ketakutan.21 

Tidak hanya masalah belum maksimalnya pelayanan dari aparat pajak 

terhadap para wajib pajak, banyak terdapat kesalahan teknis dari aparat pajak 

dalam menentukan urutan pajak progresif.  Kesalahan itu bisa berupa kesalahan 

dari aparat pajak bisa berasal dari wajib pajak. Sesuai dengan permasalahan yang 

saya teliti, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam penerapan kebijakan 

tarif progresif pajak kendaraan bermotor, khususnya yang terjadi di Jawa Timur. 

Masalah – masalah yang sering ditemukan dalam penerapan pajak yang salah 

adalah para wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) dikenakan tarif 

pajak progresif pada kendaraannya tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya 

kendaraan yang ada dalam penguasaannya sekarang hanya satu, kendaraan 

bermotor yang dimiliki sebelumnya oleh wajib pajak tersebut telah dijual tanpa 

dilakukan pemindahan hak milik (balik nama) kepada pemilik yang baru. Contoh : 

Si A memiliki kendaraan bermotor roda 4 (empat) berjenis Toyota Avanza 

keluaran tahun 2008 yang dibeli pada awal tahun 2009. Pada akhir tahun 2011, Si 

A menjual Toyota Avanza tersebut kepada si B tanpa melakukan pemindahan hak 

milik (balik nama) atas kendaraan bermotor tersebut. Setelah itu, Si A membeli 

Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2011. Pada saat jatuh tempo pembayaran 

                                                             

21 M. Lutfi Chakim, “Optimalisasi Kualitas Pelayan Sebagai Upaya Peningkatan 
Kepatuhan Wajib Pajak Secara Sukaela (Voluntary Compliance)“, 
www.lutfichakim.blogspot.com, 10 Desember 2011, h. 12, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2012. 
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pajak kendaraan bermotor untuk Toyota Kijang Innova tersebut dikenakan tarif 

progresif kepemilikan kedua.  

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dengan Tarif Pajak Secara Progresif 

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas sangat mungkin terjadi suatu 

sengketa pajak. Sengketa pajak muncul manakala wajib pajak tidak setuju atas 

penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus, yang umumnya terkait dengan 

masalah material penetapan pajak. Pengertian fiskus adalah pegawai pemerintah 

yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal 

sebagai pejabat pajak. 22 

 Definisi tentang sengketa pajak dapat kita temukan dalam Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dalam pasal 1 angka 5 

menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang 

berwenang sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan yang dapat diajukan 

banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan 

perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas penagihan berdasakan 

undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. 

 Dalam hukum Pajak Indonesia penyelesaian sengketa pajak dapat 

diselesaikan melalui cara prefentif dan cara represif. Cara prefentif dilakukan 

dengan cara  mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, sedangkan 

                                                             
22 Marihot P. Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 369. 
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cara represif adalah dengan cara mengajukan sengketa pajak tersebut ke 

pengadilan pajak. Tetapi karena dalam hal ini adalah masalah Pajak Daerah 

menurut Undang - Undang 28 tahun 2009 adalah upaya Keberatan dan Banding. 

Menurut pasal 103 Undang - Undang 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa keberatan 

hanya dapat diajukan ke Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. SKPDKB; 

d. SKPDKBT; 

e. SKPDLB; 

f. SKPDN; dan 

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 Menurut pasal Pasal 12 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

disebutkan bahwa PKB terutang sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. Maka atas SKPD yang berisi tarif penerapan pajak 

progresif yang tidak sesuai, subjek pajak atau wajib pajak dapat mengajukan 

keberatan. 

 Upaya keberatan maupun banding antara Undang – Undang 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

sama - sama mengatur tentang hal tersebut, tetapi dalam Peraturan Daerah Jawa 

Timur Nomor 9 tahun 2010 ada terdapat sedikit perbedaan.   
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Menurut pasal 103 Undang – Undang 28 Tahun 2009 Keberatan diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama bulan sejak tanggal 

surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali jika Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dalam Perda Jawa 

timur No 9 tahun 2010 pengaturannya berbeda Keberatan dapat diajukan apabila 

Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak 

yang terutang. Berdasarkan azas Lex Superiori Derograt Legi Inferiori  aturan 

yang digunakan adalah aturan yang ada di Undang – undang 28 tahun 2009 

dimana jumlah pajak yang di bayarkan wajib pajak sebelum mengajukan 

keberatan tidak ditentukan besarannya tetapi besarannya bergantung atas 

persetujuan wajib pajak. 

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas 

maka tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos 

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

Kemudian kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 

bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas 

keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak 
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yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana telah lewat dan Kepala Daerah 

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

Apabila permohonan keberatan tersebut ditolak, maka wajib pajak dapat 

mengajukan upaya hukum berupa upaya banding. Pengertian upaya banding 

menurut pasal 1 ayat 6 Undang – Undang 14 Tahun 2002 adalah  upaya hukum 

yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu 

keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakaan yang berlaku.  

Berdasarkan pasal 105 Undang – Undang 28 Tahun 2009 Wajib Pajak 

dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 

keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Permohonan banding tersebut. Berikut proses banding dalam pengadilan pajak 

sesuai dengan Undang – Undang 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak : 

1. Pemohon banding mengajukan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada 

Pengadilan Pajak. 

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima 

Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila 

jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan 

pemohon Banding.  
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4. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.permohonan  

Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan 

tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada Surat Banding  juga 

dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. 

5. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah 

dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). 

6.  dalam putusan banding atas permohonan banding, hakim bisa menerima 

permohonan banding, bisa menolak atau bisa menerima sebagian. 

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 

pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama24 (dua puluh empat) 

bulan.  

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud diatas dihitung sejak bulan 

pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 

pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang 

  Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang 
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telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

Tidak dikenakan akan tetapi Dalam hal permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan.
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BAB IV 

PENUTUP 

  

4.1. Kesimpulan 

  Dari pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab 2 dan 

Bab 3, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Dalam hukum pajak dikenal istilah „No taxation without representation dan 

Taxation without representation is robbery‟ yang kurang lebih pengertiannya 

adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 23 ayat 

(2) UUD 1945 juga mengatur hal yang sama bahwa segala pajak untuk kegunaan 

kas negara harus berdasarkan undang - undang. Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor  telah memenuhi kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh pasal 5 ayat 

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur 

Nomor 9 Tahun 2010 yang  isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok  

pajak kendaaan bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaran 

bermotor ada dua elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar 

pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara 

menentukannya adalah mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif 

pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9 tahun 

2010 tentang Pajak Daerah.  

 Untuk menentukan dasar pengenaan besaran pajak atas suatu objek pajak 

yang perlu diketahui adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan 
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b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 

 Apabila wajib pajak memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) 

serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan 

seterusnya maka sesuai pasal 8 Perda Jawa Timur 9 tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan tarifnya 

diatur dalam yang sama.  

2. Belum maksimalnya pelayanan dari aparat pajak terhadap para wajib pajak 

dan adanya terdapat kesalahan teknis dari aparat pajak dalam menentukan urutan 

pajak progresif merupakan masalah hukum dalam pemungutan pajak secara 

progresif. 

  Dalam hukum Pajak Indonesia penyelesaian sengketa pajak dapat 

diselesaikan melalui cara prefentif dan cara represif. Cara prefentif dilakukan 

dengan cara  mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, sedangkan 

cara represif adalah dengan cara mengajukan sengketa pajak tersebut ke 

pengadilan pajak. 

 Tetapi karena dalam hal ini adalah masalah Pajak Daerah menurut Undang 

- Undang 28 tahun 2009 adalah upaya Keberatan dan Banding. Menurut pasal 103 

Undang - Undang 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa keberatan hanya dapat 

diajukan ke Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. SKPDKB; 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim Berkenaan Tarif ProgresifHerman Setiawan



48 

 

 

d. SKPDKBT; 

e. SKPDLB; 

f. SKPDN; dan 

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Menurut pasal Pasal 12 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

disebutkan bahwa PKB terutang sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. Maka atas SKPD yang berisi tarif penerapan pajak 

progresif yang tidak sesuai, subjek pajak atau wajib pajak dapat mengajukan 

keberatan. 

Upaya keberatan maupun banding antara Undang – Undang 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

sama - sama mengatur tentang hal tersebut, tetapi dalam Peraturan Daerah Jawa 

Timur Nomor 9 tahun 2010 ada terdapat sedikit perbedaan.   

Menurut pasal 103 Undang – Undang 28 Tahun 2009 Keberatan diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas. 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama bulan sejak tanggal 

surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali jika Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, yang dalam Perda Jawa 

timur No 9 tahun 2010 pengaturannya berbeda Keberatan dapat diajukan apabila 
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Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak 

yang terutang. Berdasarkan azas Lex Superiori Derograt Legi Inferiori  aturan 

yang digunakan adalah aturan yang ada di Undang – undang 28 tahun 2009 

dimana jumlah pajak yang di bayarkan wajib pajak sebelum mengajukan 

keberatan tidak ditentukan besarannya tetapi besarannya bergantung atas 

persetujuan wajib pajak. 

 

4.2.  Saran 

a.   Pengaturan tentang prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di 

wilayah Jawa Timur sudah cukup sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Namun agar 

tidak terjadi sengketa pajak dan warga masyarakat sebagai wajib pajak 

mengetahui dan bisa melaksanakan dengan baik kewajibannya, pihak 

pemerintah lebih memaksimalkan sosialisasi tentang tarif progresif terutama 

dalam hal penghitungan tarif progresifnya. 

b.   Warga masyarakat sebagai wajib pajak agar melakukan pelaporan jual 

pemindahan hak milik (balik nama) apabila melakukan penjualan kendaraan 

bermotor kepada kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap 

(SAMSAT). Sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak agar lebih 

professional dalam penginputan data kepemilikan yaitu objek dan subjek 

pajaknya.    
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