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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang   

Pajak mempunyai peran penting bagi Negara Indonesia karena pendapatan 

terbesar di Negara Indonesia berasal dari pajak yang setiap tahunnya dibayar oleh 

wajib pajak maupun badan. Dengan ini Pemerintah Indonesia memanfaatkan hal 

tersebut untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak merupakan Kontribusi wajib 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 

(Pemerintah Pusat, 2007). Pendapatan pajak sangat penting karena digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbagai proyek 

pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan penambahan atau 

perbaikan  infrastruktur lainya (Alfiantoro, 2019). 

Pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 berdasarkan wilayahnya yaitu, pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 

pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Asmarani, 2020). Menurut 

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak daerah merupakan kontribusi wajib 

kepada daerah atau yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemampuan rakyat (Pemerintah Pusat, 2009). 

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak provinsi 

meliputi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan 

Pajak Air Permukaan (Pemerintah Pusat, 2009). Pajak kendaraan bermotor ini 

merupakan salah satu pendapatan yang cukup membantu perolehan pajak daerah.  

 Berikut ini merupakan data pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dari tahun 2019 sampai 2021 di Kota Sukabumi. 

Grafik 1. 1 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

 

Sumber: Bapenda Kota Sukabumi, 2022 

 Pada grafik diatas merupakan pendapatan pajak kendaraan bermotor tiga 

tahun terkahir. Penerimaan pajak kendaraan bemotor pada tahun 2019 telah 

mencapai target yang telah ditentukan sebesar 61.184.000.000 dan terealisasi 

sebesar 64.168.687.600. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan beermotor  

2019 2020 2021

Target 61,184,000,000 77,271,319,500 59,888,941,000

Realisasi 64,168,687,600 58,520,244,000 62,576,092,000
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mengalami penurunan karena tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 

77.271.319.500 dan teralisasi sebesar 58.520.244.000. Namun pada tahun 2021 

kembali pencapai target yang telaah ditentukan sebesar 59.888.941.000 dan 

terealisasi sebesar 62.576.092.000. 

Mengenai hal tersebut, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT). SAMSAT merupakan suatu kerjasama antara Badan Pendapatan 

Daerah, PT Jasa Raharja (persero) dan Polisi untuk pelayanan menerbitkan STNK 

dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pemasukan kas 

melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) (Mas’adah, 2019) 

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang rutin 

dilakukan setiap tahunnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak lembaga/badan kewajiban 

membayar pajak diwakili oleh pengurus lembaga/badan tersebut (Nasution, 2017) 

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraaan bermotor (Pemerintah Pusat, 2009). 

Kendaraan bermotor dibedakan berdasarsarkan golongan yaitu bus, jeep, minibus, 

microbus, truck, light truck, pickup, kendaraan alat berat dan besar, sepeda motor 
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roda dua dan roda tiga. Kepemilikan kendaraan tersebut meliputi kendaraan pribadi, 

umum, dan pemerintah/TNI/polri.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 sampai dengan 

Pasal 8 mengatur tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sehubungan 

dengan memberikan kewenangan penetapan tarif pajak yang tinggi sehingga bisa 

menambah beban masyarakat maka, pemerintah daerah hanya diberikan 

kewenangan untuk menetapkan dalam batas maksimumnya ditetapkan dalam UU 

No.28 Tahun 2009 tersebut (Pemerintah Pusat, 2009). 

 Dalam melakukan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB) salah 

satunya meliputi pembayaran Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ). SWDKLLJ merupakan sumbangan yang berfungsi sebagai jaminan 

bagi pengendara apabila terjadi kecelakaan lalu lintas (Pemerintah Pusat, 1964). 

SWDKLLJ terdapat di belakang Surat Tanda Nomor Kendaraan. Contoh 

SWDKLLJ terdapat pada lampiran 5. 

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, sehingga bisa 

menimbulkan risiko  kepada masyarakat. Selama ini tingkat kecelakaan kendaraan 

pribadi maupun umum seperti bus, microbus dan angkutan kota baik itu kecelakaan 

tunggal ataupun kecelakaan beruntun masi terbilang tinggi. Dengan tingginya risiko 

yang dihadapi korban kecelakaan maka setiap warga negara mendapat jaminan 

perlindungan dari risiko yang muncul akibat kecelakaan tersebut oleh Negara 

(Mahardika, 2017).  
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Berikut data kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Sukabumi pada tahun 2021. 

Grafik 1. 2 

Grafik kecelakaan lalu lintas jalan pada tahun 2020 sampai 2021 

 

Sumber : Laka Lantas Kota Sukabumi, 2022 

Pada grafik diatas menunjukan data kecelakaan pada tahun 2020 sampai 

2021. Tahun 2020 dengan jumlah kejadian sebanyak 102, meninggal dunia 45 

orang, luka berat 1 orang, luka ringan 126  orang. Tahun 2021 dengan jumlah 

kejadian 116, luka berat tidak ada, meninggal dunia 50 orang dan luka ringan 

sebanyak 116. Berdasarkan data tersebut jumlah kejadian dari 2020 sampai 2021 

angka kecelakaan meningkat.  

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada umumnya tidak hanya didasari 

oleh satu faktor saja tetapi saling berhubungan antara satu faktor dengan faktor 

lainnya diantaranya faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan 

dan faktor cuaca. Untuk mencegah suatu kejadian kerugian yang akan mungkin 

terjadi sehingga dibutuhkan perusahaan pengalihan risiko untuk memindahkan 

risiko yang mungkin terjadi kepada perusahaan asuransi. Salah satu risiko yang bisa 

terjadi yaitu kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya biasanya terjadi dalam beberapa 
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bentuk seperti kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas berat, kecelakaan 

lalu lintas sedang dan kecelakaan yang menyebabkan kematian (Said, 2021). 

Dengan demikian masyarakat yang mempunyai kendaraan wajib membayar pajak 

kendaraan, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) dan jika 

kendaraan plat kuning membayar iuran wajib. Sebelum mendapatkan santunan jika 

terjadi kecelakaan maka harus melaporkan kepada pihak yang berwenang dan 

setelah itu kepada PT. Jasa Raharja (Persero) agar dapat mengklaim asuransi 

kecelakaan tersebut yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.34 

Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Mahardika, 2017).  

Berdasarkan hal tersebut, menjadi dasar penulis untuk membuat penelitian 

agar pembaca mengetahui lebih jelas tentang permasalahan diatas dalam bentuk 

Tugas Akhir dengan judul “ Tinjauan Atas Pengenaan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pajak Kendaraan Bermotor.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

mengindentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa peranan SWDKLLJ pada pajak kendaraan bermotor?  

2. Bagaimana prosedur pengajuan santunan ? 

3. Apa hambatan dan solusi dalam pengajuan santunan ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui peranan SWDKLLJ pada pajak kendaraan bermotor  

2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan santunan 
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3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi ketika pengajuan 

santunan 

1.4 Manfaat 

1. Penulis  

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis  

mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ. 

2. Wajib pajak  

Diharapakan Wajib Pajak lebih semakin patuh dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sadar akan pentingnya 

membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  

3. Instansi  

Membantu memudahkan dalam menginformasikan tentang  SWDKLLJ 

kepada masyarakat yang belum mengetahui. 
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