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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Arif Rahman (2009:86), Pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan bahwa pajak yang di

bayarkan oleh wajib pajak kepada negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini pajak lebih ditekankan untuk memakmurkan rakyat. Bagaimana

agar rakyat dapat menikmati kemakmuran secara merata melalui pajak yang

dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tersebut.

Menurut Sommerfeld Ray M. dkk (Mohammad Zain:2007:11) pajak
adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang
langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Berdasar pengertian menurut Sommerfeld Ray M. dkk, pajak lebih

menekankan pada pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah,

yang dimaksud sektor swasta disini adalah orang pribadi atau badan, dalam hal ini

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan karena adanya

atau akibat pelanggaran hukum namun pajak merupakan kewajiban bagi wajib

pajak yang mana ketentuan dan peraturannya sudah ditetapkan terlebih dahulu

sebelum proses pembayaran pajak dilakukan yang kemudian pajak digunakan

untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
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Senada dengan yang diungkapkan oleh S.I. Djajadiningrat (Siti
Resmi:2011:1) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan
sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi
bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dalam hal ini  S.I. Djajadiningrat juga mengatakan bahwa penyerahan atau

pembayaran pajak ke kas negara bukan karena adanya pelanggaran hukum atau

bukan sebagai hukuman kepada wajib pajak karena melakukan kesalahan tetapi

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat

dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, yang

kemudian hasil pajak digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara bersama.

Sedangkan menurut P.J.A Andriani (Dwiarso Utomo,dkk:2011:2) pajak
adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut M.J.H Smeets (Djoko Muljono:2010:2) pajak adalah

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang

dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal

induvidual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
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Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (Nurlan Darise:2006:44) pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa

uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Dasar Pengaturan Pajak

Menurut Fidel (2010:5-6) dasar pengaturan pajak dimulai dari UUD 1945,

UU, Peratuan Menteri (khusunya Menteri Keuangan) termasuk didalamnya

Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah hinggga ke Perturan Direktorat

Jendral Pajak.
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a. Pengenaan pajak yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat ada

dasar pengaturannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat

mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Untuk pajak sendiri,

dasar pengaturannya ada pada UUD 1945 (termasuk UUD 1945 hasil

amandemen), undang-undang, Keputusan Menteri Keuangan sampai

dengan Surat Edaran Dirjen Pajak dan sejenisnya

b. Dasar tertinggi pemungutan pajak ada pada UUD 1945. Berdasarkan

isi dari UUD 1945 tersebut dapat diambil kesimpulan semua pungutan

pajak periode dari tahun 1945 sampai dengan sekarang masih berlaku

UUD 1945 tersebut (atau sampai dengan batas dikeluarkannya UUD

1945 hasil amandemen) pungutan pajak harus berdasarkan undang-

undang

c. Bagaimana dengan pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat

selama ini periode kurun waktu berlakunya UUD 1945 tersebut, bila

ada pengenaan pemungutan pajak kepada masyarakat tanpa berdasar

undang-undang, artinya melalui peraturan kebijakan tersebut tidak

menimbang berdasar pada undang-undang.

d. Untuk menjawab hal tersebut, kiranya pakar pajak, ahli hukum, dan

praktisi yang menguasai peraturan perpajakan, dan lainnya yang

menguasai pajak harus duduk bersama untuk membahasnya.

e. Menurut UUD 1945 hasil amandemen keempat yang terakhir

menyebutkan : pajak dan pemungutan lain bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang.
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Selanjutnya menurut Waluyo (2011:6) fungsi pajak yang dikenakan

kepada masyarakat adalah :

Pajak mempunyai dua fungsi,  yaitu :

a. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo:2011:4) bahwa hukum pajak

mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan

individu lainnya.

b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya. Hukum ini dapat dirincikan lagi sebagai Hukum Tata

Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif), Hukum Pajak,

dan Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum

publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex specialis

derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada

peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam

peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan

umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan
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umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Hukum

pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah. Pajak 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 mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Karena pemerintah

daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh

pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat dimaknai bahwa

pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan

hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan kriteria-kriteria pajak daerah

sebagai berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi, artinya bahwa pajak yang

ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta

hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, artinya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk

kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan

masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek

pajak pusat.

e. Potensi memadai, artinya bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah

satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan

sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, artinya bahwa

pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara

efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi daerah

maupun kegiatan ekspor impor.
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g. Memeperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, antara

lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi

pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh

wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan

memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan

masyarakat maksudnya adalah kemampuan subjek pajak untuk

memikul tambahan beban pajak.

h. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat

netral terhadap lingkungan, yang berarti pengenaan pajak tidak

memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk

merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah

dan masyarakat.

2.5. Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

2.5.1 Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.
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2.5.2 Jenis Pajak Kabupaten/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.

2.6. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sesuai Pasal 1 ayat (64) Undang-undang No. 28 tahun

2009 adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

Menurut Djoko Muljono (2010:11) komponen yang termasuk dalam

pengertian retribusi antara lain adalah:

a. Pungutan sebagai pembayaran jasa

b. Jasa diberikan pemerintah

c. Kepentingan orang pribadi atau badan
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Retribusi Daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan

penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah Pajak Daerah. Bahkan

untuk beberapa daerah penerimaan rertibusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak

daerah.

Menurut Mahmudi (2010:25) arena retribusi ini terkait dengan pelayan

tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah

perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah

daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagai mana halnya pajak

daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan

retribusi, dan perbaikan administrasi pungutan retribusi.

Menurut Ahmad Yani (2002:63) daerah kabupaten/kota diberi peluang

untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis

retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Primandita Fitriadi, dkk (2011:398) retribusi Daerah yang

selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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Maksud dari wajib rertibusi yang di jelaskan di atas yaitu, yang menjadi

wajib retribusi bukan hanya orang biasa atau orang yang tidak menjadi pemungut

atau badan melainkan pemungut retribusi atau petugas pemotong retribusi juga

menjadi wajib retribusi apabila pemungut retribusi atau petugas pemotong

retribusi menggunakan jasa retribusi.

Menurut Agus Setiawan (2006:353) pengenaan retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah yang dibedakan berdasarkan kriteria dari pengenaan

retribusi, seperti berikut ini :

2.6.1 Retribusi Jasa Umum

Sesuai pasal 1 ayat 66 Undang-undang No. 28 tahun 2009 Jasa Umum

adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan

seperti berikut :

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan  pajak dan bersifat bukan

retribusi perizinan tertentu;

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi;
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c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani

kepentingan dan kemanfaatan umum;

d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya;

f. Retribusi dapat di pungut secara efektif dan efisien, serta merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan

tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis Retribusi Jasa Umum sesuai Pasal 110 Undang-undang No. 28

Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayan Kesehatan;

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte

Catatan Sipil;

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;

5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

6. Retribusi Pelayanan Pasar;

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

9. Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta;

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus;
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11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

12. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan Menara Telekomunikasi.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.6.2 Retribusi Jasa Usaha

Menurut Djoko Muljono (2010:11-14) Jasa Usaha adalah kegiatan

pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau

badan. Retribusi Jasa Usaha sesuai Pasal 1 ayat 67 Undang-undang No. 28 Tahun

2009 adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

swasta.

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan

seperti berikut ini :

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi

perizinan tertentu; dan

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial dan

seyogianya di sediakan oleh sektor swasta, tapi belum memadai atau
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terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai daerah yang belum di

manfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai Pasal 127 Undang-undang No. 28 Tahun

2009 antara lain adalah :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

3. Retribusi Tempat Pelelangan;

4. Retribusi Terminal;

5. Retribusi Tempat Khusus parkir;

6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila;

7. Retribusi Rumah Potong Hewan;

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

10. Retribusi Penyebrangan Di Atas Air;

11. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Objek

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah

yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.
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2.6.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka  pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

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

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka  pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan pemerintah dengan

mempertimbangkan seperti berikut :

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka asas

desentralisasi;

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum; dan

c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin

tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari

retribusi perizinan.
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Jenis Retribusi Perizinan sesuai Pasal 141 Undang-undang No. 28 tahun

2009 antara lain adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

3. Retribusi Izin Gangguan;

4. Retribusi Izin Trayek;

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sedangkan objek retribusi menurut Ahmad Yani (2002:64-65) adalah

berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua

yang diberikan oleh pemerintah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-

jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan

sebagai objek retribusi.

Dari jenis retibusi yang di jabar kan diatas maka dapat kita lihat bahwa

retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum termasuk dalam retribusi jasa umum.

2.7 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan pelayanan yang disediakan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun

2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pasal 1 ayat 21

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di

Tepi Jalan Umum pasal 1 ayat 21 tersebut diatas, maka dapat diuraikan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini menekankan pada

pelayanan yang di berikan oleh penyelenggara parkir dimana yang dimaksud

pihak penyelenggara parkir disini adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

kepada pengguna parkir baik orang pribadi atau badan di tepi jalan umum yang

mana ketentuan itu sudah di tentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi susuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

menyalahi peraturan yang lebih tingggi.

Parkir di tepi jalan umum adalah parkir kendaraan bermotor dan/atau

kendaraan tidak bermotor di sisi jalan baik pada badan jalan maupun bahu jalan

yang merupakan jalan umum.

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut

pembayaran retribusi atas setiap pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Maksudnya adalah setiap kali orang pribadi atau badan yang menikmati atau

mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum harus membayar sesuai ketentuan
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yang telah di tetapkan. Satu kali pembayaran hanya berlaku untuk satu kali

pelayaan parkir di tepi jalan umum.

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah penyediaan

pelayan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek retribusi

pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil

Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Patroli Pemerintah, Mobil Pengangkut

Sampah, Tinja, Air Minum PDAM dan Pertamanan.

Maksudnya adalah yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi

jalan umum ini adalah tempat parkir yang telah disediakan dan ditentukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana tempat yang dimaksud

disini adalah tempat yang digunakan untuk parkir, baik kendaraan bermotor

maupun kendaraan tidak bermotor, baik kendaraan milik orang pribadi atau

badan. Kecuali kendaraan-kendaraan tertentu yang telah di tetapkan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, seperti Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil

Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Patroli Pemerintah, Mobil Pengangkut

Sampah, Tinja, Air Minum PDAM dan Pertamanan.

Subyek reribusi pelayan parkir di tepi jalan umum adalah

pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan parkir di tepi jalan

umum atau tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tingkat

penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan fasilitas tempat parkir.
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Maksudnya adalah yang menjadi subyek retribusi pelayan parkir di tepi

jalan umum adalah orang, pemilik atau pengemudi kendaraan, baik kendaraan

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Tidak perduli apa status orang atau

pemilik atau pengemudi kendaran yang dimaksud. Baik itu Pegawai Negeri Sipil,

Buruh, Karyawan bahkan petugas pemungut retribusi pelayan parkir di tepi jalan

umum sekalipun tetap menjadi subyek retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum

jika yang bersangkutan mendapat pelayan atau menikmati pelayanan parkir di tepi

jalan umum yang disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi.

2.8 Pemungutan

Menurut Primandita Fitriadi, dkk (2011:397) pemungutan adalah suatu

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan

penagihan pajak retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun

2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pemungutan

retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan

subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan

penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
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Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa segala kegiatan atau rangkaian

kegiatan mulai dari penghimpunan data dan subjek pajak atau retribusi serta

menentukan besarnya atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan

penagihan kepada wajib atau wajib reribusi merupakan pemungutan.

2.8.1 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Untuk tata cara pemungutannya menurut Waluyo (2011:7), retribusi tidak

dapat di borongkan dengan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan

penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka

tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat

tagihan retribusi daerah (STRD).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun

2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pasal 12 tentang

tata cara pemungutan retribusi pelayanaan parkir di tepi jalan umum adalah :

a. Pemungutan retribusi dilarang diborongkan

b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang persamakan

c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

d. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut
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e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan

Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6

Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pasal 12

menjelaskan bahwa pemungutan retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum di

Kabupaten Kuantan Singingi tidak boleh atau dilarang diborongkan dan retribusi

Pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang merupakan surat ketetapan retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen

lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu

langganan. Dimana pemungutan retribusi ini dilakukan oleh petugas pemungut

yang telah ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi. Tata cara pelaksanaan

pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini diatur dengan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

2.8.2 Besarnya Retribusi Dan Tarif Retribusi

Menurut Ahmad Yani (2002:71-72) besarnya retribusi yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung

dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip

dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada

kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
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Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan

prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa

umum. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda

menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna

jasa.

Dalam hal ini tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan

kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang jarang

macet dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga

tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun

2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pasal 7 prinsip dan

sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan

efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan parkir dan fasilitas

tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis dan klasifikasi. Biaya

sebagaimana yang di maksud meliputi biaya kegiatan pembinaan, pengawasan,

dan pemantauan pelaksanaan perparkiran di tepi jalan umum dan fasilitas tempat

parkir. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan

jasa.

Struktur dan besarnya tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

Umum pasal 8 tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk

satu kali parkir adalah sebagai berikut :
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a. Kendaraan tidak bermotor roda tiga : Rp.   500,-

b. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 1.000,-

c. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) : Rp. 1.500,-

d. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 2.000,-

e. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih : Rp. 3.000.-

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan

dengan peraturan bupati.

2.8.3 Pemanfaatan Retribusi

Menurut Mardiasmo (2011:19) pemanfaatan dari penerimaan masing-

masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan

mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

2.9 Kajian Terdahulu

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan

retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan

retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang

dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah

bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
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tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan

retribusi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk pungutan atau tidak

memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya. Sumber Pendapatan

bagi Pemerintah Daerah otonom salah satunya yaitu dari pajak dan retribusi

daerah. Sumber ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar

bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Dari kenyataan yang ada dapat diketahui

keadaan Daerah Tingkat II hampir seluruhnya masih tergantung kepada subsidi/

bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah di atasnya.

Otonomi yang dikembangkan secara tegas menekankan pemisahan antara

asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Mengingat otonomi bertumpu di

daerah kabupaten/kota dan bukan di provinsi, maka dalam hal ini provinsi masih

merupakan wakil dari pemerintah pusat sedangkan daerah otonom akan berdiri

sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh faktor-faktor yang

menunjang pelaksanaan konsep otonomi daerah. Josef Riwu Kaho

mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi pelaksannaan otonomi daerah :

1. Faktor manusia pelaksana yang terdiri dari :

a. Kepala Daerah

b. Dewan Perwakilan rakyat

c. Aparatur Daerah

d. Partisipasi Masyarakat
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2. Faktor keuangan daerah yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Perusahaan Daerah

d. Dinas Daerah dan Pendapatan

3. Faktor peralatan, sarana dan prasarana

4. Faktor organisasi dan manajemen

Salah satu faktor keuangan daerah yaitu retribusi daerah menurut The

Liang Gie adalah : “pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa

atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung

maupun tidak langsung” (Dhona Dwi Anjaya : 2009: 9-11)

2.10 Pandangan Islam Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam literatur Islam (Safri Nurmatu 2005:99), dapat ditemukan prinsip-

prinsip pemungutan pajak yang antara lain adalah:

a. Negara Islam berhak untuk menaikkan dan menurunkan pajak

b. Besar pajak ditetapkan sesuai dengan status pembayar pajak dan tidak

boleh melebihi kesanggupannya

c. Pajak di tarik sekali setahun

d. Sebuah pendapatan yang minim bebas dari pajak

e. Biaya-biaya perusahaan di kurangi terlebih dahulu ketika menilai

besar pajak

f. Utang-utang dikurangi terlebih dahulu ketika menilai besar pajak
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g. Yang tidak dikenakan pajak adalah :

1. Tanaman-tanaman yang rusak karena banjir dan sebagainya

2. Dalam hal-hal tertentu, perempuan-perempuan, anak-anak kecil,

orang-orang yang ditanggung, orang-orang cacat, dan pendeta-

pendeta beserta rahib-rahib yang tidak beragama islam

h. Menghindari pajak adalah penipuan

i. Pengeluaran pribadi (yaitu sedekah yang melebihi jumlah pajak yang

ditetapkan hukum) tidak dipaksa oleh hukum

j. Orang-orang asing akan dikenakan pajak berdasarkan prinsip

berbalasan.

2.11 Definisi Konsep

a. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya

retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib

retribusi serta pengawasan penyetorannya

c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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d. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini adalah

penyediaan pelayan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

e. Subyek reribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah

pemilik/pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan parkir di tepi

jalan umum atau tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah

daerah.

2.12 Konsep Operasional

Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek  retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

terhutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta  pengawasan

penyetorannya. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penghimpunan data

Penghimpunan data merupakan pendataan terhadap objek dan subjek

retribusi, serta kelengkapan sarana dan prasaran parkir di tepi jalan

umum

b. Besarnya retribusi

Besarnya retribusi merupakan tarif retribusi yang dipungut dalam

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum setiap satu kali parkir

c. Penagihan

Penagihan merupakan suatu tindakan memungut retribusi secara paksa

yang dilakukan oleh juru parkir kepada wajib retribusi parkir di tepi

jalan umum
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d. Pengawasan Penyetoran

Pengawasan penyetoran merupakan suatu tindakan mengawasi proses

pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh pihak Dinas

Perhubungan terhadap  juru parkir serta penyetoran hasil pemungutan

kepada pihak Dinas Perhubungan

2.13 Kerangka Pemikiran

d.  Pengawasan Penyetoran

c.  Penagihan

b.   Besarnya Retribusi

a. Penghimpunan data

Analisis pemungutan retribusi
Parkir Di Tepi Jalan Umum
Oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Kuantan Singingi


