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ABSTRAK 
 

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan seluk-beluk penyelenggaraan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor pada masa Hindia Belanda di Surabaya, 
dalam kurun waktu 1910-an hingga 1930-an. Metode yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metode sejarah yang meliputi empat tahap, yakni 
heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Sumber penelitian yang digunakan 
terdiri atas arsip, surat kabar, buku, jurnal dan karya penelitian lain yang dapat 
mendukung penulisan ini. Keberadaan kendaraan bermotor pertama kali di 
Surabaya tahun 1890, kemudian mulai marak di tahun 1900-an. Hadirnya 
kendaraan bermotor sebagai barang mewah, menjadi bukti perubahan sosial dan 
ekonomi di kalangan penduduk Surabaya. Hal ini menjadi salah satu faktor 
pemerintah menerapkan pajak kendaraaan bermotor. Pajak untuk kendaraan 
bermotor di Surabaya diterapkan pertama kali tahun 1916, yang termaktub 
dalam ordonansi pajak transportasi. Ada beberapa perubahan ordonansi pajak 
kendaraan bermotor, terutama di tahun 1933 pasca depresi ekonomi. Perubahan-
perubahan tersebut cenderung fokus kepada penambahan beban pajak, seperti 
sanksi denda yang diberikan lebih berat dibanding ordonansi sebelumnya. 
Walaupun, pemasukan pajak kendaraan bermotor menjadi bagian penting dalam 
mengisi kas pemerintah, akan tetapi pemasukan pajak kendaraan bermotor 
mengalami fluktuasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh depresi ekonomi dan 
ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan ordonansi pajak kendaraan 
bermotor tahun 1933. Di antara wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya 
orang-orang Eropa dan Timur Asing, melainkan orang pribumi yang 
direpresentasikan oleh kaum priyayi tradisional maupun priyayi modern. Dengan 
demikian, kondisi ini menunjukkan adanya pemudaran pada struktur kelas sosial 
yang melekat di masyarakat Hindia Belanda khususnya Surabaya. 

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Priyayi, Surabaya. 
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