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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah SAMSAT  

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan 

suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero).  

Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu 

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan 

dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-

1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama 

antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisisan dan 

Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daeeah khususnya 

mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan 

SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 

6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal 

Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 
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Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan 

bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor 

Bersama Samsat. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu 

pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisisan Republik Indonesia, 

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan 

Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, 

Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata 

Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam 

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba 

Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba 

Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.  

SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh 

tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT 

Pusat dan Provinsi. Tim Pembina pusat berkedudukan di Jakarta. 

Sedangkan Tim Pembina SAMSAT Provinsi berkedudukan di Ibukota 
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Provinsi. Aparat pelaksanan SAMSAT terdiri atas Direktorat Lalu Lintas 

Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja 

(Persero) cabang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-

masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memilik tugas dan 

kewenangan masing-masing. Berikut adalah pembagian tugas dan 

wewenang masing-masing instansi: 

1) Unit Pelayanan   : Petugas Dispenda dan POLRI 

2) Unit Administrasi  : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja 

3) Unit Pembayaran  : Petugas Dispenda (Bendaharawan Samsat 

Penerima) 

4) Unit Pencetakan  : Petugas Dispenda dan POLRI. 

5) Unit Penyerahan  : Petugas POLRI 

6) Unit Arsip   : Petugas POLRI dan Dispnda 

7) Unit Informasi  : Petugas POLRI, Dispenda. 

 

b. SAMSAT Kota Yogyakarta 

SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan salah satu unit SAMSAT 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain  

di Kota Yogyakarta terdapat juga SAMSAT Kabupaten Sleman, 

SAMSAT Kabupaten Bantul, SAMSAT Kabupaten Gunung Kidul dan 

SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. SAMSAT Kota Yogyakarta 

beralamat di Jalan Tentara Pelajar No 15 Yogyakarta. Latar belakang 

terbentuknya SAMSAT Kota Yogyakarta adalah untuk memudahkan 
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masyarakat dalam mengurus dokumen kepemilikan, pembayaran pajak 

kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana lalu lintas kecelakaan 

Jasa Raharja. Tujuan dibentuknya SAMSAT Kota Yogyakarta adalah 

untuk memberikan pelayanan, registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan 

lalu lintas jalan Jasa Raharja. Berikut adalah pembagian tugas dan 

wewenang dari tiga instansi yang berkoordinasi di SAMSAT Kota 

Yogyakarta: 

1) DITLANTAS POLDA DIY mempunyai fungsi dan kewenangan 

dibidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, penerbitan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor, pemeliharaan dan pengamanan rekaman dan 

atau berkas. 

2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta bertugas 

dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); 

3) PT Jasa Raharja (Persero) cabang Yogyakarta berwenang dibidang 

pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ), Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum dan Pelayanan 

Klaim Asuransi Jasa Raharja. 
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SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan sistem kerjasama terpadu 

antara Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Daerah Provinsi DIY, Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY/ Kantor 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta (KPPD) dan PT. Jasa Raharja 

(Persero) cabang Yogyakarta.  Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pokoknya SAMSAT memiliki visi, misi, motto dan kebijakan mutu 

pelayanaan yang dijadikan acuan untuk pengembangan dalam mencapai 

tujuan dibentuknya SAMSAT. Adapaun visi, misi, motto dan kebijakan 

mutu SAMSAT Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:  

1) Visi : “Pelayanan secara profesional” 

2) Misi:  

a) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wajib pajak. 

b) Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas. 

c) Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor. 

d) Meningkatkan pendapatan daerah dan negara. 

3) Motto SAMSAT Kota Yogyakarta : “Kepuasaan Anda adalah 

Kebahagaiaan Kami” 

4) Kebijakan Mutu SAMSAT Kota Yogyakarta yaitu “Manajemen dan 

seluruh staf kantor bersama SAMSAT Yogyakarta bertekad 

memberikan kepuasan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor sebagai legalitas dokumen, meningkatkan pendapatan asli 
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daerah/negara berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan 

disertai upaya perbaikan secara terus menerus”.  

 

2. Hasil Penelitian 

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai pajak daerah sendiri 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengatur 

pajak-pajak yang dapat dikelola oleh daerah sejak diterapkannya otonomi 

daerah di Indonesia. Sedangkan pajak kendaraan bermotor dalam UU 

Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang 

menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak 

kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan 

bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya 

pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan 

bermotor.  

Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Himpunan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011 
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tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nomor 31 Tahun 2011 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 dan Himpunan 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 dan 

31 Tahun 2011 pemungutan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terintegrasi dalam Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bersama Direktorat 

Kepolisian Lalu Lintas Daerah Provinsi DIY dan PT. Jasa Raharja (Persero) 

cabang Yogyakarta.  

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibutuhkan standar 

operasional pelayanan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Penyelenggarakan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor SAMSAT Kota Yogyakarta mengacu pada panduan 

manual mutu yang ditetapkan SAMSAT Kota Yogyakarta sesuai standar 

manual mutu berdasarkan ISO 9001 : 2008. SAMSAT Kota Yogyakarta 

sebagai birokrasi pemerintah yang berkewajiban untuk melayani setiap 

warga Negara atas hak dan kebutuhan dasarnya serta memberikan  

pelayanan prima yang maksimal.  

a. Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dikategorikan menjadi dua 

yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan 

pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak 
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kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta meliputi pelayanan 

pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK 

lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK 

hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak atas balik nama 

kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi pendaftaran 

kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk 

provinsi. 

1) Prosedur/ Mekanisme Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

SAMSAT Kota Yogyakarta membagi tiga macam loket 

pelayanan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu loket A, 

Loket B dan loket mutasi.  Masing-masing loket digunakan dengan 

ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan 

pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan balik nama 

kendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang 

mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti 

mesin. Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan 

mutasi kendaraan bermotor. Dalam menyelenggarakan pelayanan 

pelayanan SAMSAT Kota Yogyakarta menyediakan sebelas loket 

pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah 

daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT 

Kota Yogyakarta: 

a) Loket Formulir 

b) Loket 2A  : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU) 
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c) Loket 3A  : Penetapan Pengesahan Ulang (PU) 

d) Loket 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

e) Loket5A  : Penyerahan dan pengambilan STNK 

f) Loket2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk 

g) Loket 2B2  : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru 

h) Loket 3B  : Penetapan Balik Nama 

i) Loket  4B : Kasir Balik Nama 

j) Loket 5B : Penyerahan TNKB 

k) Loket Mutasi Keluar. 

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah 

alur-alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta: 
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Gambar 2. Prosedur pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Kota Yogyakarta 

Sumber : SAMSAT Kota Yogyakarta 
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a) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan 

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan  adalah  

(1) STNK asli dan fotocopy 2 

(2) BPKB asli dan fotocopy 2 

(3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy. 

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk 

STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas 

persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk 

mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan 

memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu 

fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 

serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short message service 

(SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi 

karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor 

teleponnya. Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon 

menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan 

fotocopy STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK 

diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk 

menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak 

pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah 

pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan 

pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 
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4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa manunggu panggilan. Langkah 

terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan 

adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A. 

b) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan 

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan 

adalah 

(1) STNK asli dan fotocopy 2 

(2) BPKB asli dan fotocopy 2 

(3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 

(4) Cek fisik kendaraan bermotor.  

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima 

tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan 

ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan 

bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan 

nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai 

dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di 

loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan 

Rp 125.000,- untuk kendaraan roda empat . Langkah selanjutnya 

adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan 

berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, 

pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk 

menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak 

pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah 
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pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan 

pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 

4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa manunggu panggilan. Langkah 

terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor 

kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.  

c) Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dalam Kabupaten/Kota  

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dalam Kabupaten/Kota adalah  

(1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor 

(SPPKB) 

(2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) STNK asli dan fotocopy 2 

(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor.  

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan 

bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon 

melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan 

untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan 

bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai 

dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di 
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loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket 

pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari 

loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon 

menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar 

pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib  

Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil 

STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan 

STNK 5B.  

d) Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang 

Habis Pajak Tahunannya 

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang 

habis pajak tahunannya adalah 

(1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir 

(2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak 

dan elektronik dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor 

(6) Surat pernyataan dan fotocopy 2.  

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan 

bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon 

melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan 

untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan 
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bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai 

dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir. 

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 

2B1. Selanjutnya pemohon menunggu pangilan dari loket 3B untuk 

menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar 

penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan 

bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir 

adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.  

e) Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru 

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah  

(1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor 

(SPPKB) 

(2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(perorangan) 

(3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan 

hukum (badan hukum/instansi) 

(4) Faktur lengkap 

(5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe 

(6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari 

perusahaan karoseri yang mendapat ijin 

(7) Cek fisik no. rangka dan no. mesin  kendaraan bermotor.  

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru 

diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor 
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yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor 

mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek 

fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon 

membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan 

bermotor. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket 

pendaftaran 2B. Selanjutnya pemohon menunggu pangilan dari 

loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon 

menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar 

pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di 

loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang 

udah jadi di loket pengambilan 5B.  

f) Mutasi Kendaraan Keluar DIY 

Persyaratan mutasi kendaraan keluar DIY adalah 

(1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

Bermotor (SKKPD) 

(2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) STNK asli dan fotocopy 2 

(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor,  

(8) Fiskal antar daerah. 
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Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar 

provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan 

bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan 

nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. 

Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya 

pemohon mendaftar BPKB diloket mutasi. Selanjutnya pemohon 

akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah 

hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan 

pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan 

bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. 

Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil 

buku BPKB.  

g) Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk DIY 

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam DIY adalah 

(1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

Bermotor (SKKPD) 

(2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) STNK asli dan fotocopy 2 

(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor 

(8) Fiskal antar daerah.  



63 
 

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar 

provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali 

dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang 

perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin 

kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik 

selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli 

formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan 

berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu 

pangilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak 

fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Setelah pemohon 

menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar 

pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di 

loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang 

sudah jadi di loket pengambilan 5B. 

2) Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

SAMSAT Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor mengacu pada peraturan yang berlaku. Jadi dalam 

menerapkan tarif/besaran biaya pajak kendaraan bermotor SAMSAT 

Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yaitu Perda Provinsi DIY 

Nomor 3 Tahun 2011. Tarif pajak kendaraan bermotor yang 

diterapkan di SAMSAT Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama 

kendaraan pribadi, 1% untuk kendaraan bermotor umum, 0,5% untuk 
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ambulans, pemadam kebakaran, dan 0,2% untuk kendaraan alat-alat 

berat.  Sedangkan tarif BBNKB ditetapkan untuk penyerahan pertama 

yaitu kendaraan bermotor yang baru dibeli dari dealer sebesar 10%, 

untuk penyerahan kedua dan seterusnya (kendaraan second) sebesar 

1%, untuk alat-alat berat penyerahan pertama sebesar 0,75%, untuk 

alat-alat berat penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% 

Besarnya tarif pajak yang dipungut dari nilai jual pokok 

kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasaran umum yang telah 

besarannya telah ditentukan sesuai peraturan. Jadi besaran pajak 

seseorang akan sama bila kendaraan bermotor yang dimiliki tipe/jenis 

kendaraan sama meskipun harga saat mereka membeli berbeda. 

Begitu juga dengan tarif pajak kendaraan bekas/second. Tarif pajak 

dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkanoleh 

perundang-undangan. Nilai pajak kendaraan bermotor tidak 

terpengaruh dari hasil jual beli pemilik lama dengan pemilik baru.  

Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberlakukan pengenaan 

pajak progresif bagi kendaraan roda empat. Kendaraan bermotor roda 

empat yang terkena pajak progresif meliputi sedan, jepp, double 

cabin, minibus dan microbus. Sedangkan untuk kendaraan pick up 

tidak terkena pajak progresif. Pengenaan tarif pajak kendaraan 

bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama 

kendaraan pribadi, 1% untuk kendaraan umum, 0,5% untuk ambulans, 

0,2% untuk alat-alat berat. Pengenaan tarif pajak progresif untuk 
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kepemilikan kedua ditetapkan sebesar 2%, kepemilikan ketiga sebesar 

2,5%, kepemilikan keempat sebesar 3%, untuk kepemilikan kelima 

dan seterusnya dikenai pajak 3,5%. Setiap pengenaan pajak progresif 

pemilik kendaraan bermotor akan dipastikan/dikonfirmasi tentang 

status kepemilikannya oleh petugas. Apakah kendaraan roda empat 

yang dimilik masi dimiliki atau sudah berpindah tangan. Selanjutnya 

pengurusan pajak progrsif dilakukan seperti mengurus pelayanan 

pajak lainnya di loket-loket pelayanan yang ada di SAMSAT Kota 

Yogyakarta sesuai prosedur.  

3) Sanksi Administrative Pajak Kendaraan Bermotor 

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo 

maka SAMSAT akan dikenakan sanksi atau denda. Sanksi untuk 

pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan 

sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila 

sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi sebesar 25% dari 

pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan 

dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 

24%. Misal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor 

yang dimiliknya selama tiga bulan, wajib pajak tersebut diharuskan 

membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% 

ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo. Meskipun informasi 

mengenai sanski administratif sudah ada di SAMSAT Kota 

Yogyakarta masih bayak masyarakat yang tidak tahu berapa besaran 
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denda yang harus dibayar bila kendaraan bermotor mereka lewat jatuh 

tempo.  

Dalam kasus lain jika pemohon (wajib pajak) dalam melakukan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/ berkas yang dibutuhkan 

kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka 

SAMSAT memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran 

dahulu. Wajib pajak dapat melengkapai berkas dan menyelesaikan 

pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi. 

Kebijakan tersebut diberikan oleh SAMSAT jika wajib pajak 

mengurus sendiri pajaknya bukan melaui calo atau biro jasa. 

4) Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, 

responsivitas, reliability dan tangible 

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan pelayanan jasa yang dapat 

dinilai dan diamati. Berikut adalah penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta ditinjau dari 

indikator-indikator pelayanan publik yaitu sebagai berikut:  

a) Efektivitas 

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai 

tujuannya yang dijabarkan dalam bentuk visi dan misi. Efektif atau 

tidaknya suatu pelayanan yang dilakukan oleh SAMSAT Kota 

Yogyakarta dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:  
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(1) Koordinasi  

Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta dimulai dengan melakukan koordinasi melalui 

komunikasi antara tiga instansi yang ada di SAMSAT yaitu 

DITLANTAS, KPPD Kota Yogyakarta, dan PT Jasa Raharja 

(persero) cabang Yogyakarta. Komunikasi terkait 

penyelenggaraan pelayanan dilakukan setiap hari sebelum, 

selama dan sesudah pelayanan berakhir sehingga dalam 

memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat 

berjalan baik. Sedangkan untuk rapat koordinasi antar instansi 

sendiri  jarang dilakukan karena rapat koordinasi antar instansi 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  Selain itu SAMSAT Kota 

Yogyakarta selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan 

personil melalui pelatihan/bimbingan teknis (bimtek) yang 

dilakukan oleh masing-masing instansi, menambah fasilitas 

pelayanan, serta memperluas jaringan pelayanan. 

(2) Waktu Penyelenggaraan Pelayanan  

Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta dilaksanakan dalam enam(6) hari kerja setiap 

minggunya yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu 

dengan pemberian jenis dan waktu pelayanan yang berbeda. 

Berikut adalah waktu pelayanan di SAMSAT Kota Yogyakarta: 
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Tabel 2. Hari dan Waktu Pelayanan SAMSAT Kota 

Yogyakarta 

Hari Waktu 

Senin- kamis  08.00-12.00 

Jumat  08.00-11.00 

Sabtu  08.00-13.00 

Sumber : SAMSAT Kota Yogyakarta 

Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pelayanan 

dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 12.00. 

Waktu pelayanan yang hanya sampai jam 12.00 hanya untuk 

batas waktu pendaftaran pemohon/wajib pajak yang akan 

melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor maupun 

pelayanan lainnya seperti cek fisik kendaraan bermotor. 

Setelah lewat jam 12.00 WIB pemohon yang sudah mendaftar 

tetap akan dilayani sampai dengan pukul 14.30 sesuai dengan 

waktu operasional SAMSAT Kota Yogyakarta.  Seperti dikutip 

dari pernyataan Informan T berikut:  

“pelayanan akan tetap dilayani sampai berkas pemohon habis 

pada hari itu juga, karena kita langsung menerima semua 

berkas pemohon sampai jam 12 ditumpuk dulu baru 

diselesaikan sampai selesai, bahkan dulu saat lebaran 

sebelum ada online tahun 2010 berkas selesai di registrasi 

pernah sampai jam 22.00” (wawancara pada tanggal 13 Maret 

2013 jam 13.00) 

 

Hal tersebut juga senada dengan ungkapan pembicaraan Informan 

A berikut: “pelayanan di sini memang dilakukan dari hari Senin 

sampai Sabtu, tapi kalau Sabtu hanya sampai jam 13.00 dan untuk 

pembayaran saja, jadi kalau mau ke sini hari Sabtu juga boleh” 

(wawancara pada tanggal 18 Maret 2013).  
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Pada hari Jumat pelayanan dilakukan seperti biasa yaitu 

pelayanan administratif dari pendaftaran hingga pengambilan 

surat-surat yang sudah diregistrasi. Untuk keperluan cek fisik 

batas waktu pendaftaran hanya sampai jam 11.00. Namun bila 

masih ada berkas pemohon yang sudah didaftarkan tetapi belum 

diselesaikan sebelum jam 11.00 maka penyelesaian berkas tetap 

bisa dilakukan setelah selesai Sholat Jumat. Sedangkan pada hari 

Sabtu pelayanan hanya dilakukan untuk pembayaran pajak saja 

jadi berkas sudah didaftarkan pada hari sebelumnya.  

Sasaran pelayanan SAMSAT Kota Yogyakarta adalah 

subjek pajak atau orang yang memiliki kendaraan bermotor yang 

kemudian disebut wajib pajak. Dalam menentukan sasaran wajib 

pajak SAMSAT Kota Yogyakarta melakukan pendataan 

kepemilikan kendaraan bermotor melalui Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek 

pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Selain itu data wajib pajak juga diperoleh dari blangko-blangko 

pendataan yang diisi oleh wajib pajak tahun sebelumnya.  
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SAMSAT Kota Yogyakarta tidak memiliki target untuk 

jumlah wajib pajak yang harus terlayani per hari dalam 

menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Target 

yang ditetapkan SAMSAT Kota Yogyakarta adalah target untuk 

penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB). Berikut adalah rekapitulasi penerimaan 

pendapatan bulan Januari dan Februari 2013: 

Tabel 3. Rekapitulasi Penerimaaan Pendapatan Kantor Pelayanan 

Pajak Daerah di Kota Yogyakarta  

 

Bulan (2013) Jumlah pendapatan Dalam persen 

Januari 2013 17.428.328.450 9,07% 

Februari 2013 33.061.957.150 18,68% 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta  

Penyelenggaraan pelayanan di SAMSAT Kota Yogyakarta 

dilakukan dari jam 08.00 WIB sampai jam 14.30 WIB tanpa jam 

istirahat. Wajib pajak akan terus dilayani setiap waktunya. 

Petugas pelayanan berisitirahat seperti makan siang disela-sela 

mengerjakan tugasnya. Jadi istirahat makan dilakukan di loket 

pelayanan masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memuaskan pengguna layanan agar tidak menunggu lama.  

(3) Perluasan jaringan 

Pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di 

SAMSAT Kota Yogyakarta tidak hanya dapat dilakukan di 

SAMSAT saja tetapi juga dapat dilakukan di SAMSAT cabang 
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pembantu yang ada di BPD Giwangan, SAMSAT Corner yang 

ada di Ambarukmo Plaza, serta Bus SAMSAT keliling yang 

dioperasikan untuk menjangkau wilayah yang ada di Yogyakarta. 

Namun Bus SAMSAT Keliling Kota Yogyakarta tidak 

dioperasikan setiap hari. Bus SAMSAT keliling beroperasi sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan. Waktu pelayanan Bus SAMSAT 

Keliling dimulai dari jam 09.00-12.00 WIB untuk hari Senin 

hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat pelayanan dilakukan 

dari jam 09.00-11.00 WIB. Berikut adalah jadwal pelayanan Bus 

SAMSAT keliling di wilayah Kota Yogyakarta pada bulan April 

2013: 

Tabel 4. Jadwal Pelayanan Bus SAMSAT keliling di Wilayah 

Kota Yogyakarta 

Hari Tanggal  Tempat/ Lokasi Pelayanan 

Jumat 5 April 2013 Jembatan Gembiraloka 

Senin 8 April 2013 Depan halaman kecamatan Danurejan  

Selasa 9 April 2013 Depan halaman kecamatan Gondokusuman 

Kamis 11 April 2013 Depan halaman kecamatan Jetis 

Jumat 12 April 2013 Jembatan Gembiraloka  

Jumat 19 April 2013 Jembatan Gembiraloka 

Senin 22 April 2013 Depan halaman kecamatan Tegalrejo 

Selasa 23 April 2013 Depan halaman kecamatan Wirobrajan 

Jumat 26 April 2013 Jembatan Gembiraloka 

Senin 29 April 2013 Depan halaman kecamatan Ngampilan 

Selasa 30 April 2013 Depan halaman kecamatan Gedongtengen  

Sumber : SAMSAT Kota Yogyakarta 

 

Pelayanan SAMSAT Corner di Ambarukmo Plaza dimulai 

dari jam 10.00 sampai jam 19.00 WIB. Khusus pada hari Minggu 
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pelayanan hanya dilakukan dari jam 10.00 sampai jam 14.00.  

Pelayanan yang diberikan di SAMSAT corner sama dengan 

pelayanan yang diberikan di SAMSAT hanya saja pelayanan yang 

diberikan hanya untuk pengurusan pajak pengesahan ulang STNK 

tahunan. Warga yang datang ke SAMSAT corner berasal dari 

seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY. Dari hasil 

observasi terdapat berbagai alasan kenapa wajib pajak lebih 

memilih SAMSAT corner ketimbang datang ke SAMSAT 

kota/kabupaten. Berikut adalah alasan-alasan masyarakat yang 

lebih memilih SAMSAT Corner untuk pelayanan pengesahan 

ulang tahunan kendaraan bermotor. Alasan pertama dari dua 

orang Bapak yang menyatakan bahwa SAMSAT corner jaraknya 

lebih dekat dengan rumah mereka jadi tidak perlu jauh-jauh ke 

SAMSAT Kota. Alasan selanjutnya terkait antrian yang 

cenderung sedikit di banding di Kantor SAMSAT 

Kota/Kabupaten. Seperti diungkapkan oleh  petugas SAMSAT 

Corner berikut “kalau di SAMSAT Corner sini paling hanya 80an 

orang yang datang per harinya tidak seperti di kantor SAMSAT 

umumnya, antrian sedikit…” (wawancara pada tanggal 21 Maret 

2013 jam 10.20-selesai). Hal ini juga diungkapkan oleh seorang 

Ibu pengguna layanan yang datang dari Jombor Sleman. Berikut 

adalah petikan wawancaranya: “enak disini mbak antri sedikit gak 

kayak di SAMSAT kabupaten/kota harus antri banyak jadi lebih 
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enak mengurus pajaknya disini bisa lebih cepat” (wawancara pada 

tanggal 21 Maret 2013 jam 10.40-selesai). 

Dalam memberikan pelayanan, petugas di SAMSAT corner 

bergantian memberikan pelayanan pengesahan ulang pajak 

tahunana kendaraan bermotor setiap harinya dimulai dari petugas 

SAMSAT Gunung Kidul, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan 

Kulon Progo. Dalam melaksanakan tugas di SAMSAT Corner 

terbagi menjadi dua shift kerja yaitu dari jam 10.00-15.00 dan 

shift kedua dimulai dari jam 15.00-21.00. Pergantian petugas 

antar kabupaten/kota dirolling setiap harinya.  

b) Efisiensi 

Suatu pelayanan dapat dikatakan efisien jika dalam mencapai 

output menggunakan input seminimal mungkin. Efisiensi 

pelayanan dapat dilihat dari penggunaan sumber daya seperti 

sarana dan prasarana, penerapan standar pelayanan dan lamanya 

waktu pelayanan yang diberikan.  

(1) Penggunaan sarana dan prasarana 

Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

menjadi lebih mudah dengan pengoptimalan teknologi 

komputer. Sejak diterapkannya system online pada tahun 2010 

pelayanan dirasa semakin mudah bagi petugas pelayanan dan 

pengguna layanan. Sebelum sistem terintegrasi secara online 

SAMSAT Kota Yogyakarta pernah harus melayani 2500 lebih 
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pemohon (wajib pajak) dan harus diselesaikan sampai jam 

22.00 WIB. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu sistem 

belum terintegrasi secara real time online.  Penggunaan system 

real time online untuk seluruh SAMSAT di DIY menjadikan 

SAMSAT Kota Yogyakarta juga sudah mampu memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak dari luar kabupaten/kota.  

SAMSAT Kota Yogyakarta memiliki fasilitas seperti 

ruang pelayanan, ruang kantor, ruang ibadah, tempat parkir, 

toilet, ruang rapat, loket pelayanan, komputer pegawai yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan. Namun fasilitas 

tersebut masih ada yang belum digunakan secara maksimal. 

Hal ini terlihat dari tidak adanya nomor urut antrian untuk 

pemohon/pengguna layanan padahal di SAMSAT sendiri 

sudah terdapat alat nomor urut antrian. Tidak adanya sistem 

nomor urut antrian ini menjadikan masyarakat yang diberi 

pelayanan harus menunggu panggilan dari pengeras suara yang 

ada di masing-masing loket pelayaan. Sehingga setiap wajib 

pajak harus benar-benar mendengarkan panggilan yang ada. 

Seringkali panggilan antar loket dilakukan bersamaan jadi 

terkadang membuat bingung wajib pajak apakah sudah 

dipanggil atau belum. Dalam sekali panggil setiap loket akan 

memanggil lebih dari lima orang sekaligus bahkan terkadang 

sepuluh lebih langsung dipanggil ke loket yang sama.  
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(2) Penerapan Standar Pelayanan 

Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta mengacu pada standar manual mutu yang 

berdasarkan standar ISO 9001:2008. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan kendaraan bermotor belum semua jenis pelayanan 

sudah memenuhi standar ISO 9001:2008. Baru pelayanan 

pengesahan ulang STNK tahunan yang telah memenuhi 

persyaratan standar ISO 9001:2008 dengan penilaian dari segi 

standar waktu dan ketepatan pengisian data.  

c) Responsiveness 

Daya tanggap aparat penyedia pelayanan publik atas 

kebutuhan masyarakat sangat penting. Ukuran responsivitas/ daya 

tanggap adalah terjalinnya komunikasi dua arah antara SAMSAT 

Kota Yogyakarta dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain 

dilakukan komunikasi antara tiga instansi terkait di SAMSAT Kota 

Yogyakarta  juga diperlukan komunikasi dengan masyarakat/wajib 

pajak untuk mengetahui baik buruknya pelayanan yang telah 

diberikan. Komunikasi yang dilakukan oleh SAMSAT Kota 

Yogyakarta dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:  

(1) Sosialisasi  

Salah satu upaya SAMSAT Kota Yogyakarta untuk 

memberikan informasi terkait pelayanan pajak kendaraan 

bermotor adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi 
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kepada masyarakat dilakukan melalui media surat kabar 

maupun elektronik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 

T berikut: 

“sosialisasi tentang pajak maupun pelayanan pajak kendaraan 

bermotor dilakukan melalui surat kabar Tribun Jogja dan 

media elektronik seperti radio maupun televisi. Untuk 

sosialisasi melalui Tribun Jogja kami tidak membayar karena 

mereka yang datang ke kami sedangkan untuk media lain 

dibiayai oleh kas daerah. Besok pada tanggal 14 Maret saya 

diundang oleh DPPKA Provinsi DIY untuk talkshow tentang 

pajak di Radio Sonora” (wawancara pada tanggal 13 Maret 

2013 jam 13.30-selesai).  

 

Hal tersebut senada dengan pernyataan informan H berikut: 

“Sosialisasi tentang kesamsatan termasuk pelayanannya juga 

dilakukan di Radio Republik Indonesia (RRI) dan TVRI. 

Pelaksanaannya digunakan untuk menyampaikan kebijakan 

baru yang diterapkan SAMSAT” (wawancara pada tanggal 8 

April 2013 jam 14.00-selesai).  

 

(2) Penyediaan media pengaduan 

Dalam rangka memberikan perbaikan pelayanan terus 

menerus SAMSAT Kota Yogyakarta juga mempersilahkan 

pengguna layanan untuk menyampaikan kritik, saran dan 

masukan kepada SAMSAT Kota Yogyakarta atas pelayanan 

yang diberikan. SAMSAT Kota Yogyakarta menyediakan opsi 

pangaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan 

saran/masukan maupun kritiknya. Wajib pajak dapat langsung 

menyampaikan pengaduannya kepada pejabat SAMSAT yang 

berwenang, menulis aduannya dan dimasukkan ke kotak saran, 

mengirim aduan melalui email samsat.kota@yahoo.com atau 

mailto:samsat.kota@yahoo.com
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disamapaikan melalui telepon (0274)562936. Saran dan kritik 

dari masyarakat akan ditampung dan didistribusikan ke loket-

loket yang bersangkutan. Jadi pengguna layanan dapat 

menyampaikan saran dan kritik bila merasa pelayanan yang 

diberikan SAMSAT tidak sesuai harapan. Beberapa keluhan 

yang dilontarkan oleh pengguna layanan di SAMSAT Kota 

Yogyakarta yang diperoleh dari kotak kritik dan saran, telepon 

maupun email pada akhir tahun 2012 antara lain meminta 

counter BPD dibuka lebih banyak lagi,  permintaan pengguna 

layanan untuk mengurangi calo di SAMSAT karena terlalu 

ribet melihat mereka yang sering berkeliaran di SAMSAT 

Kota Yogyakarta, belum adanya papan informasi terkait 

standar biaya pelayanan, masalah ketepatan waktu pelayanan, 

kurangnya jumlah petugas pelayanan, sikap petugas pelayanan 

yang masih dianggap belum ramah, serta harga formulir yang 

cukup mahal namun tidak disertai kuitansi. Kritik dan saran 

tersebut di beri tanggapan dan ssgera ditindaklanjuti oleh pihak 

SAMSAT Kota Yogyakarta seperti melakukan pelayanan 

dengan Bus SAMSAT Keliling, dilaksanakannya bimbingan 

teknis bagi petugas dalam rangka peningkatan kinerja petugas 

dalam pelayanan kesamsatan, diadakannya reward dan 

punishment bagi pegawai, dipasangnya waktu pelayanan dan 

standar biaya pelayanan sesuai peraturan pemerintah, serta 
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pemasangan spanduk himbauan agar wajib pajak tidak 

menggunakan biro jasa dalam mengurus pelayanan pajak 

kendaraan bermotornya.  

SAMSAT Kota Yogyakarta juga merespon permintaan 

masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kota 

Yogyakarta. Sebagai wujud atas permintaan masyarakat untuk 

diadakan pemutihan terhadap pengurusan pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2011 SAMSAT Kota Yogyakarta 

melaksanakan pemutihan pengurusan kendaraan bermotor 

khusus untuk kendaraan bekas/second. Selain dari media 

pengaduan untuk mengetahui tanggapan dari wajib pajak atas 

pelayanan yang diberikan maka peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa wajib pajak yang sedang melakukan 

pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara lima informan yaitu 

wajib pajak diketahui hasil bahwa pelayanan pajak kendaraan 

bermotor yang dilakukan SAMSAT Kota Yogyakarta cepat 

dan baik.  

Meskipun dari hasil wawancara dengan wajib pajak 

pelayanan dianggap sudah baik dan cepat namun dari hasil 

observasi peneliti bahwa pelayanan dapat cepat hanya 

memakan waktu sekitar 15 menit bila kondisi tidak banyak 

pemohon/wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak 
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kendaraan bermotor. Sedangkan untuk daya tanggap petugas 

masih kurang. Masih banyaknya wajib pajak yang bingung 

ketika sudah selesai di loket pendaftaran maupun loket lain 

harus ke loket mana lagi. Kebanyakan dari wajib pajak yang 

ada hanya mengikuti apa yang dilakukan wajib pajak lainnya. 

Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat atas kejelasan 

informasi yang disampaikan oleh petugas pelayanan loket. Hal 

tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya petugas 

informasi dikarenakan sedang ada renovasi gedung di 

SAMSAT Kota Yogyakarta.  

d) Reliability 

Dimensi reliability dalam pelayanan pajak kendaraan 

bermotor mencakup ketelitian pemberian pelayanan dan ketepatan 

waktu. Dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam mengurus 

pelayanan, SAMSAT Kota Yogyakarta telah memasang 

alur/mekanisme serta persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus 

pajak kendaraan bermotor. 

(1) Ketelitian Pemberian Pelayanan 

Untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, petugas SAMSAT Kota Yogyakarta 

merupakan petugas yang dibekali oleh kemampuan dan 

keahlian sesuai bidang pelayanannya. Jadi pelayanan 

diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk 
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mengantisipasi kesalahan pada produk pelayanan, selalu ada 

korektor yang bertugas mengkoreksi apakah berkas sudah 

benar atau masih ada kesalahan sehingga produk pelayanan 

yang diterima oleh wajib pajak tidak cacat.  

(2) Ketepatan Waktu 

Dari segi ketepatan waktu pelayanan yang diberikan 

sangat tergantung dari jumlah wajib pajak yang datang ke 

SAMSAT Kota Yogyakarta. Jika jumlah wajib pajak melebihi 

kuota yaitu lebih dari 1000 wajib pajak maka pelayanan tidak 

akan bisa tepat waktu. Berikut adalah hasil sasaran waktu 

pelayanan yang dicapai oleh SAMSAT dalam penyelenggaraan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji Petik Sasaran Mutu 

No  Pelayanan Standar 

Pelayaan 

Waktu 

(Menit) 

Sasaran 

Mutu 

(Menit) 

Sasaran Mutu 

Yang Dicapai 

1 Pengesahan Ulang 

Tahunan 

15 10 9 menit 31 detik 

2 Pengesahan Ulang 

Lima Tahunan 

90 60 12 menit 57 

detik 

3 Proses Kendaraan 

Baru (BN-I) 

90 60 35 menit 55 

detik 

4 Proses Mutasi BN-

II) 

120 90 51 menit 44 

detik 

Sumber: SAMSAT Kota Yogyakarta  

Pencapaian waktu tersebut dapat dicapai dengan kondisi 

jumlah wajib pajak (pemohon) ideal artinya tidak melebihi 

kapasitas. Kondisi ideal bagi SAMSAT Kota Yogyakarta adalah 
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tidak melebihi 1000 pemohon (wajib pajak). Berikut adalah data 

jumlah kendaraan bermotor yang telah membayar pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta pada bulan Januari dan 

Februari 2013.  

Tabel 6. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di 

SAMSAT Kota Yogyakarta 

Bulan (2013) Jumlah kendaraan bermotor yang 

teregistrasi 

Januari 2013 23.674 unit 

Februari 2013 20.098 unit 

Sumber: SAMSAT Kota Yogyakarta  

Data jumlah kendaran bermotor yang telah teregistrasi merupakan 

campuran baik dari kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan 

roda empat. Dengan rata-rata 20 ribuan unit setiap bulannya dan 

setiap hari nya SAMSAT Kota Yogyakarta harus melayani lebih 

dari 500 unit kendaraan bermotor sampai 1200 unit lebih kendaraan 

bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin 

bertambah setiap waktunya tentu akan menambah pekerjaan 

SAMSAT Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan kepada 

wajib pajak. Padahal kapasitas SAMSAT Kota Yogyakarta hanya 

untuk 751-1000 wajib pajak untuk setiap harinya. Oleh karena itu 

untuk mencapai standar pelayanan waktu yang ideal SAMSAT 

Kota Yogyakarta berusaha memperbanyak gerai-gerai pelayanan 

SAMSAT seperti di BPD Giwangan, penggunaan Bus SAMSAT 

Keliling  dan dibantu SAMSAT corner di Ambarukmo Plaza.  
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e) Tangible  

Dalam melaksanakan pelayanan pajak kendaraan bermotor 

SAMSAT Kota Yogyakarta memiliki 48 pegawai/petugas yang 

terdiri atas 12 petugas dari KPPD Kota Yogyakarta, 1 petugas PT. 

Jasa Raharja cabang Yogyakarta, dan 35 petugas dari 

DITLANTAS Provinsi DIY. Selain itu untuk mendukung 

keperluan pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota 

Yogyakarta dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. 

SAMSAT Kota Yogyakarta berdiri diatas tanah seluas 4.312 m
2
 

dengan luas bangunan  1.100 m
2
 dengan sarana dan prasaran utama 

dan penunjang yaitu ruang kantor (ruang tata usaha, ruang kepala 

seksi/kasubbag, ruang pimpinan), mushola, tempat parkir 

karyawan, tempat parkir pengguna layanan, toilet/kamar mandi, 

aula/ruang rapat, tempat fotocopy, kantin, sepuluh loket pelayanan 

(loket formulir, loket mutasi,loket pendaftaran, loket penetapan, 

loket Bank BPD/loket kasir, loket pengambilan) ruang server, 

ruang arsip, ruang penjagaan, genzet, komputer, CCTV, tempat 

pelayanan cek fisik kendaraan bermotor, ruang tunggu wajib pajak, 

gudang. Fasilitas yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta dinilai 

sudah cukup memadai namun masih belum ada loket-loket khusus 

untuk disabilitas dan loket khusus manula. Menurut pihak 

SAMSAT, loket khusus tersebut baru dalam tahap perencanaan dan 
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akan segera direalisasikan demi kepentingan dan kelancaran 

pengguna layanan khusus tersebut.  

b. Faktor-Faktor yang Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta 

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta terdapat beberapa faktor yang mendukung 

penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor 

pendukung tersebut dapat dilihat dari pelatihan/Bimtek, anggaran, 

komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi. Faktor-Fakor 

pendukung tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis 

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Kota 

Yogyakarta memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang 

diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing 

misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek 

fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak.  Selain itu 

juga diadakan evaluasi bagi petugas yang dilakukan secara berkala 

yaitu setiap satu tahun sekali.  Evaluasi dilakukan untuk menentukan 

apakah kualifikasi pegawai memadai atau perlu diberi pelatihan 

tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).  
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2) Anggaran 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor agar tercapai tujuan dan sasarannya, SAMSAT 

Kota Yogyakarta memiliki alokasi dana dalam rangka peningkatan 

sumber daya guna menjadikan pelayanan yang lebih baik. Alokasi 

dana tersebut berasal dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan 

sarana dan prasarana, sosialisai kepada masyarakat melalui media 

radio maupun televisi serta untuk peningkatan kemampuan 

pegawai/petugas pelayanan.  Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi wajib 

pajak agar mendapat pelayanan yang optimal. Pada tahun 2012 

alokasi dana yang dimiliki SAMSAT Kota Yogyakarta yang 

dikelola oleh KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp. 5.855.838.650,-. 

Dana alokasi tersebut dinilai masih memadai untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pelayanan di SAMSAT Kota 

Yogyakarta.  

3) Komunikasi  

Komunikasi merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta. Penyelenggaraan pelayanan kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan suatu sistem kerjasama tiga 

instansi yaitu DITLANTAS, KPPD dan PT. Jasa Raharja cabang 

Yogyakarta. Bila tidak terjalin komunikasi yang baik dan lancar 
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maka pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan tugas pelayanan ketiga instansi 

tersebut harus melakukan koordinasi agar tercipta pelayanan yang 

terintegrasi dengan baik. Komunikasi untuk mengkoordinasikan 

jalannya pelayanan dilakukan setiap hari dalam bentuk breefing 

sebelum melakukan pelayanan.  

Selain harus berkoordinasi dan berkomunikasi antara ketiga 

instansi yang menangani pelayanan pajak kendaraan bermotor, 

SAMSAT Kota Yogyakarta juga berusaha menjalin komunikasi 

dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Demi terciptanya 

pelayanan yang optimal dibutuhkan umpan timbal balik dari 

SAMSAT dan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat 

dilakukan SAMSAT dengan melakukan talkshow di radio, 

talkshow di televisi maupun sosialisasi di kecamatan-kecamatan 

yang ada di Kota Yogyakarta. Sosialisasi setiap tahun pasti 

diadakan baik di media elektronik maupun langsung ke masyarakat 

namun tidak ada jadwal khusus karena sosialisasi dilakukan bila 

ada kebijakan baru tentang SAMSAT. Seperti pada tanggal 14 

Maret 2013 sosialisasi dilakukan di Radio Sonora Yogyakarta 

dengan narasumber dari DPPKA yang mengundang Bapak Totok 

selaku Kasi Pendaftaran dan Penetapan SAMSAT Kota 

Yogyakarta.  
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4) Sikap Petugas Pelayanan 

Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta dapat dikatakan sebagai pelayanan sibuk. Hal ini 

dikarenakan hampir setiap hari selalu ada pengguna layanan di 

SAMSAT Kota Yogyakarta yang tidak sedikit jumlahnya. Sikap 

aparat dalam memberikan pelayanan merupakan menjadi perhatian 

khusus dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Sikap 

petugas yang ramah tentunya akan memberikan kenyamanan bagi 

pelanggan. Di SAMSAT Kota Yogyakarta petugas memberikan 

pelayanan yang baik seperti diungkapkan oleh lima informan wajib 

pajak. Berdasarkan hasil wawancara sikap petugas sudah baik 

dalam memberikan pelayanan mengingat mereka harus melayani 

puluhan bahkan ratusan orang setiap harinya.  

5) Struktur Birokrasi dan Standar Pelayanan 

Struktur birokrasi SAMSAT Kota Yogyakarta digunakan 

untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak. Struktur birokrasi SAMSAT Kota 

Yogyakarta mencakup struktur organisasi, susunan kedudukan, 

pembagian tugas dan kewenangan petugas untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut adalah struktur 

organisasi yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta: 
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Dalam melakasanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT Kota 

Yogyakarta berpedoman pada standar ISO 9001:2008 dan panduan 

manual mutu yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta. dalam 

pemungutan pajak SAMSAT Kota Yogyakarta mengacu pada 

Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan daerah 

tersebut mengatur mengenai tata cara pemungutan, besaran tarif 

pajak kendaraan bermotor,  pengenaan sanksi pajak. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Informan T berikut: “SAMSAT Kota 

Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya yaitu pelayanan kepada 
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Gambar 3. Struktur SAMSAT Kota Yogyakarta 

Sumber : SAMSAT Kota Yogyakarta 
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wajib pajak menggunakan standar ISO 9001:2008 dan panduan 

manual mutu sendiri. Jadi standar pelayanannya dilihat dari standar 

tersebut”( wawancara 4 April 2013). Hal tersebut juga diperjelas 

oleh salah seorang staf TU berikut: “kalau standar operasional 

pelayanan (SOP) tidak ada, yang digunankan dalam 

penyelenggaraan pelayanan dalah panduan manual mutu yang 

berdasarkan standar ISO” (wawancara 4 April 2013).  

c. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta 

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta juga terdapat faktor-faktor yang 

menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. 

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor 

antara lain:  

1) Sarana dan Prasarana 

SAMSAT Kota Yogyakarta belum memiliki fasilitas 

komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses 

informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. 

Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui 

berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka 

mereka harus datang ke Kasi Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu 

belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas 

dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan 
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bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta. 

Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. 

Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak 

serta merta mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas 

lahan parkir SAMSAT Kota Yogyakarta harus dibagi-bagi dengan 

parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan 

melakukan cek fisik.  

2) Koordinasi Rutin 

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti 

breefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang 

dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT  Kota Yogyakarta. 

Padahal hal tersebut juga dibutuhkan dalam pembentukan 

kerjasama yang baik antar instansi terkait. Selain itu dengan adanya 

rapat koordinasi rutin akan diketahui hal-hal apa saja yang masih 

kurang dalam pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor 

kpada wajib pajak sehingga dapat sesegera mungkin dicari solusi 

perbaikannya.  

3) Partisipasi Masyarakat 

Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu dari segi 

masyarakat/wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan cepat tanpa mengikuti alur/prosedur yang 

ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus 

pajak kendaraan bermotor melalui calo yang banyak tersebar di 
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lingkungan SAMSAT Kota Yogyakarta. Di SAMSAT Kota 

Yogyakarta terdapat  lebih dari lima belas orang yang bertindak 

sebagai calo. Pihak SAMSAT berpendapat bahwa percaloan sudah 

tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematikan 

ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan 

tidak menggunakan jasa mereka. Bila masyarakat langsung datang 

ke SAMSAT atau gerai-gerai pelayanan SAMSAT maka calo akan 

berkurang dengan sendirinya karena tidak ada permintaan jasa. 

Selain itu pihak SAMSAT juga sudah memasang spanduk himbuan 

kepada wajib pajak agar mengurus kendaraan bermotor sendiri 

tidak melalui calo/biro jasa.  

Di sisi lain meskipun SAMSAT Kota Yogyakarta telah 

melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi 

namun karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat SAMSAT 

memiliki kebijakan baru menimbulkan hambatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan seperti tidak tersampaikannya 

informasi dengan baik mengenai pelayanan maupun terkait pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Masyarakat 

masih belum memahami tentang mekanisme dan persyaratan untuk 

pengurusan pajak kendaraan bermotor. Akibatnya masih banyak 

masyarakat yang menggunakan jasa calo karena tidak tahu 

kejelasan informasi pengurusan pelayanan yang ada di SAMSAT 

Kota Yogyakarta.  
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4) Calo 

Banyaknya calo atau biro jasa yang berada di lingkungan 

SAMSAT Kota Yogyakarta juga menjadi hambatan bagi 

terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan 

yang ditetapkan. Setiap waktunya jumlah calo tidak berkurang 

tetapi justru meningkat. Berdasarkan hasil observasi jumlah calo 

yang ada di lingkungan SAMSAT Kota Yogyakarta terhitung lebih 

dari 15 orang ditambah dengan tempat biro jasa yang berada di luar 

SAMSAT Kota Yogyakarta namun letaknya berada dekat dengan 

lingkungan SAMSAT.  Setiap wajib pajak yang baru datang ke 

SAMSAT Kota Yogyakarta langsung diserbu tawaran-tawaran dari 

calo untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini sangat 

mengganggu kenyamanan wajib pajak yang ingin mengakses 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta. dari pihak SAMSAT sendiri menyatakan sudah 

memberi himbauan-himbauan terkait keberadaan calo namun hal 

ini belum dapat berjalan efektif karena calo tidak menghiraukan 

himbauan yang diberikan.  
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B. Pembahasan 

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

Sejalan dengan perkembangan iklim demokrasi di Indonesia 

memunculkan masyarakat yang lebih kritis dan menimbulkan tuntutan 

masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang berkualitas. Untuk 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik maka dibutuhkan upaya 

untuk meningkatkan mutu pelayanan baik dari aparatur, sarana prasarana 

dan proses pemberian pelayanan itu sendiri. Sesuai dengan UU Nomor 28 

Tahun 2009, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan asli 

daerah terbesar. Wajib Pajak dalam membayar pajaknya juga tidak 

merasakan imbalan secara langsung, maka wajar bila dalam proses 

pemungutan pajak diimbangin dengan pelayanan yang memuaskan.  

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Kota Yogyakarta didasarkan panduan manual mutu sesuai standar ISO 9001 : 

2008 yang mulai diberlakukan pada tahun 2009 dan acuan pemungutan 

pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 

2011. Panduan manual mutu digunakan sebagai dasar dan panduan dalam 

memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Panduan manual 

mutu juga memuat ketentuan terkait penerapan dan pemeliharaan sumber 

daya agar proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan optimal. Penggunaan 

panduan manual mutu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan 
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pelayanan optimal dalam rangka pemenuhan kepuasan dan harapan wajib 

pajak. Sedangkan untuk evaluasi terhadap pelayanan pajak kendaraan 

bermotor dilakukan setiap satu tahun sekali.  

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2009 tentang pajak daerah, 

pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak 

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

Berdasarkan analisis data yang didapat dari informan penelitian diperoleh 

hasil bahwa pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang/ badan 

berdasarkan kepemilikannya bukan kegunaannya. Jadi orang/badan yang 

memiliki kendaraan bermotor baik digunakan atau tidak dalam arti hanya 

sebagai koleksi tetap akan dikenakan pajak. Pemungutan pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta juga didasarkan pada Peraturan 

Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 

bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak 

Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda DIY No 3 Tahun 2011.  

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Kota Yogyakarta dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-

indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Penilaian terhadap 



94 
 

pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta dapat 

dilihat dari lima indikator pelayanan publik sebagai berikut:  

a. Efektivitas  

Suatu organisasi dapat dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran 

jangka panjang maupun misi organisasi yang juga mengacu pada visi 

organisasi. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta dilakukan berlandaskan pada visi, misi, dan 

komitmen dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan 

(wajib pajak) untuk mendapatkan pelayanan yang efektif. Berikut adalah 

visi dan misi SAMSAT Kota Yogyakarta: 

Visi SAMSAT Kota Yogyakarta adalah menciptakan “Pelayanan secara 

profesional”. Perwujudan dari visi tersebut dapat diketahui dari sudah adanya 

pembagian tugas kerja dan kewenangan yang dilakukan SAMSAT Kota 

Yogyakarta. Jadi petugas pelayanan memiliki kemampuan dan keahlian 

sesuai dengan loket-loket yang telah ditetapkan. Untuk loket rgistrasi dan 

identifikasi serta penerbitan STNK dikelola oleh pihak DITLANTAS, 

untuk loket pelayanan yang menangani besaran biaya pajak yang harus 

dibayar wajib pajak dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Yogyakarta dan untuk penetapan sumbangan Jasa Raharja dikelola oleh 

petuga dari PT Jasa Raharja. Sedangkan misi SAMSAT Kota Yogyakarta 

adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wajib pajak. 
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(2) Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas. 

(3) Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor. 

(4) Meningkatkan pendapatan daerah dan negara. 

Sebagai perwujudan dari misi tersebut SAMSAT Kota Yogyakarta 

dapat memenuhi target penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan 

bermotor serta terwujudnya pelayanan pajak kendaraan bermotor yang 

baik sesuai tujuan SAMSAT Kota Yogyakarta kepada wajib pajak.  

SAMSAT Kota Yogyakarta juga menggunakan panduan manual 

mutu sebagai standar pelayanan untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan. Hal tersebut dilakukan dengan adanya koordinasi antar pihak 

DITLANTAS, KPPD Kota Yogyakarta  dan PT. Jasa Raharja. 

Koordinasi yang dilakukan agar menghindari kesalahan dalam pelayanan 

pajak kendaraan bermotor. Untuk menilai apakah SAMSAT dapat 

dikatakan efektif atau tidak juga dapat diketahui dari adanya evaluasi 

terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor. Evaluasi telah dilakukan 

melalui pertemuan-pertemuan antar tiga instansi meskipun tidak secara 

rutin dilakukan namun pelayanan dapat berjalan dengan baik. Untuk 

mencapai visi misinya yaitu meningkatkan perbaikan sumber daya, 

SAMSAT Kota Yogyakarta juga telah  melakukan pelatihan/bimbingan 

teknis (bimtek) secara berkala sesuai dengan ketentuan panduan manual 

mutu.  Perbaikan fasilitas pelayanan dan perluasan jaringan pelayanan 

juga telah dilakukan dengan penambahan SAMSAT cabang pembantu di 
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BPD Giwangan serta penggunaan Bus SAMSAT keliling agar tidak 

terjadi penumpukan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta 

sehingga tercipta pelayanan yang optimal dan efektif. Namun 

pengoperasionalan bus SAMSAT Keliling masih belum dapat mencapai 

seluruh wilayah Kota Yogyakarta yaitu baru menjangkau 7 kecamatan 

dari 14 kecamatan yang ada dan satu tempat keramaian. Kelemahan lain 

adalah belum dioperasionalkan Bus SAMSAT keliling setiap hari.  

b. Efisiensi  

Suatu pelayanan dapat dikatakan efisien jika pelayanan 

menggunakan input berupa lama waktu pelayanan dan penggunaan  

sumber daya seperti anggaran dan fasilitas minimal untuk mencapai suatu 

output atau pelayanan yang maksimal. Dalam pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta dapat dinilai efisien jika 

masyarakat memperoleh pelayanan dalam waktu singkat dan tidak 

banyak membutuhkan banyak tenaga. Penyelenggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta sudah dapat 

dikatakan  efisien. Hal ini dilihat dari semakin cepat dan mudah 

pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan penggunaan 

teknologi komputer yang berbasis sistem real time online pelayanan 

pajak kendaraan bermotor sudah tidak dilakukan secara manual sehingga 

menghemat waktu bagi petugas dan pengguna layanan. Manfaat lain dari 

adanya system real time online ini juga dapat dirasakan oleh wajib pajak 

dari luar Kota Yogyakarta. Wajib pajak yang berasal dari kabupaten lain 
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selama masih dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat 

melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu pengesahan 

ulang tahunan di SAMSAT Kota Yogyakarta. Selain itu penambahan unit 

pelayanan seperti corner SAMSAT di BPD Giwangan menjadikan 

pelayanan lebih mudah bagi wajib pajak yang tinggal di daerah jauh dari 

Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Penggunaan Bus SAMSAT keliling 

juga mempermudah pelayanan kepada wajib pajak karena bus akan 

beroperasi di sekitar Kota Yogyakarta.  

Efisiensi pelayanan pajak kendaraan bermotor juga dapat diukur 

dari pemanfaatan dana alokasi yang dikelola oleh  Kantor Pelayanan 

Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta dan berasal dari kas daerah 

untuk memenuhi kebutuhan SAMSAT dalam penyelenggaraan pelayanan 

kendaraan bermotor. Penggunaan dana alokasi yang optimal dapat 

diketahui dari adanya perbaikan sarana dan prasarana serta pengadaan 

bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan aparat.  

c. Responsiveness (Daya tanggap) 

Responsivitas merupakan bukti daya tanggap penyedia layanan 

dalam mengenali kebutuhan, harapan dan tuntutan wajib pajak. Indikator 

responsiveness merupakan ukuran penting yang harus diterapkan oleh 

penyedia pelayanan publik seperti SAMSAT Kota Yogyakarta agar 

sebagai penyedia layanan dapat lebih tanggap mengetahui kebutuhan 

wajib pajak. Hal ini tidak terlepas bahwa wajib pajak membayar pajak 

kendaraan bermotor yang menyumbang pendapatan Pendpaatan Asli 
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Daerah (PAD) Provinsi DIY dan mereka tidak mereka tidak mendapat 

kontraprestasi langsung dari pajak yang dibayarkan.  

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, 

wajib pajak dapat menyampaikan keluhan kepada SAMSAT Kota 

Yogyakarta melalui kotak pengaduan kritik dan saran, email 

samsat.kota@yahoo.com, telepon ke (0274) 562936, maupun menghadap 

langsung pada pimpinan bila pelayaanan yang diterima tidak sesuai 

harapan. SAMSAT kota Yogyakarta juga telah merespon aspirasi dan 

keluhan wajib pajak dengan memberikan tanggapan dan tindak lanjut. 

Meskipun harapan dan tuntutan masyarakat belum dapat terealisai 

sepenuhnya namun sebagian besar wajib pajak sudah merasakan 

perbaikan pelayann pajak kendaraan bermotor yang lebih baik dari hari 

ke hari. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Kota Yogyakarta terbuka 

bagi wajib pajak yang ingin menyampaikan kaluhan dan aspirasinya 

dengan menyediakan berbagai media pengaduan pelayanan.  

Meskipun begitu, dari hasil penelitian juga diketahui bahwa 

masih banyak masyarakat yang bingung dengan alur pelayanan 

dikarenakan ketidaktahuan masyarakat sendiri dan kekurangan informasi 

yang disampaikan oleh petugas pelayanan.  

d. Reliability  

Reliability atau reliabilitas merupakan kemampuan penyedia 

layanan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara 

akurat. Konsep reliability ini sejalan dengan konsep pelayanan publik 

mailto:samsat.kota@yahoo.com
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pada dasarnya yaitu sesuatu yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya untuk memberikan 

kepuasan. Bentuk reliabilitas yang dilakukan oleh SAMSAT Kota 

Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang akurat kepada wajib 

pajak yaitu dengan selalu memeriksa dokumen/berkas wajib pajak agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pelyanan seperti pengsahan 

STNK. Dalam hal kemampuan petugas pelayanan di SAMSAT Kota 

Yogyakarta sudah disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh 

masing-masing petugas. Dari segi keakuratan waktu, pelayanan pajak 

kendaraan bermotor yang diberikan sudah sesuai dengan sasaran waktu 

yang ditetapakan meskipun hal ini hanya dicapai dalam kondisi 

pelayanan ideal dengan jumlah wajib pajak tidak kurang dari seribu 

wajib pajak.  

e. Tangible  

Tangible merupakan ketampakan fisik, peralatan, pegawai dan 

fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 

Ketampakan atau bukti fisik sangat penting dalam pelayanan publik 

karena akan mempengaruhi kenyamanan wajib pajak dan kelancaran 

petugas dalam memberikan pelayanan. Kenyamanan ruang pelayanan 

dapat berdampak langsung terhadap kepuasan wajib pajak karena bukti 

fisik dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh pengguna layanan.  

SAMSAT Kota Yogyakarta sudah menyediakan berbagai macam 

fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan. Dalam 
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melaksanakan pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota 

Yogyakarta memiliki 48 pegawai/petugas yang terdiri atas 12 petugas 

dari KPPD Kota Yogyakarta, 1 petugas PT. Jasa Raharja cabang 

Yogyakarta, dan 35 petugas dari DITLANTAS. Meskipun jumlah 

petugas dianggap cukup memadai namun jika berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Tim Pembina SAMSAT Pusat, SAMSAT Kota 

Yogyakarta merupakan tipe kantor pelayanan A yang melayani 751 

sampai dengan 1000 wajib pajak setiap harinya. Demi mewujudkan 

pelayanan yang memuaskan maka jumlah petugas yang dibutuhkan 

seharusnya 36 orang untuk DISPENDA/KPPD, 23 untuk POLRI, dan 2 

orang petugas Jasa Raharja. Namun kekurangan jumlah pegawai ternyata 

bukan menjadi halangan bagi SAMSAT Kota Yogyakarta untuk  

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Hal tersebut 

dikarenakan penggunaan teknologi komputer telah memberikan 

kontribusi besar dalam menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada 

wajib pajak. Jadi walaupun jumlah petugas dianggap kurang namun 

pelayanan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kepuasan wajib 

pajak.  

Selain itu untuk mendukung keperluan pelayanan pajak kendaraan 

bermotor SAMSAT Kota Yogyakarta dilengkapi dengan fasilitas yang 

cukup memadai. SAMSAT Kota Yogyakarta berdiri diatas tanah seluas 

4.312 M
2
 dengan luas bangunan  1.100 M

2
 dengan sarana dan prasarana 

utama dan penunjang antara lain ruang kantor (ruang tata usaha, ruang 
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kepala seksi/kasubbag, ruang pimpinan), mushola, tempat parkir 

karyawan, tempat parkir pengguna layanan, toilet/kamar mandi, 

aula/ruang rapat, tempat  fotocopy, kantin, sepuluh loket pelayanan (loket 

formulir, loket mutasi,loket pendaftaran, loket penetapan, loket Bank 

BPD/loket kasir, loket pengambilan) ruang server, ruang arsip, ruang 

penjagaan, genzet, komputer, CCTV, tempat pelayanan cek fisik 

kendaraan bermotor, ruang tunggu wajib pajak, gudang. Fasilitas yang 

ada di SAMSAT Kota Yogyakarta dinilai sudah memadai namun bila 

dilihat sesuai surat keputusan bersama tim pembina pusat maka luas 

bangunan SAMSAT yang meliputi bangunan utama dan bangunan 

pendukung seharusnya 1600 m
2.  

Tempat parkir pengguna layanan/wajib 

pajak dari hasil observasi masih jauh dari nyaman, apalagi untuk 

kendaraan roda empat yang akan memarkir kendaraannya. Keadaan 

tempat parkir kendaraan yang sempit menyebabkan ketidaknyaman bagi 

pengguna layanan. Serta masih belum ada loket-loket khusus untuk 

disabilitas dan loket khusus manula menjadikan hambatan tersendiri bagi 

SAMSAT untuk memberikan pelayanan khusus tersebut.  

2. Faktor-Faktor Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Yogyakarta 

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Kota Yogyakarta didukung beberapa faktor. Faktor pendukung yang 

dimiliki sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas 

kepada wajib pajak. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang 



102 
 

mengukung pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota 

Yogyakarta:   

a. Pelatihan/ Bimbingan Teknis 

Sumber daya manusia yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta 

merupakan salah satu faktor pendukung yang diperlukan dalam 

pemberian pelayanan yang professional kepada wajib pajak. Dengan 

adaanya pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka 

peningkatan kemampuan aparat sangat membantu dalam pemberian 

pelayanan. aparat/petugas yang dilatih dan menjadi memiliki kemampuan 

dan keahlian yang berbeda ditempatkan di loket-loket pelayanan sesuai 

bidang keahlian dan kemampuannya. Meskipun jumlah petugas 

pelayanan kurang namun dengan pengoptimalan teknologi komputer dan 

kualitas petugas yang memadai pelayanan tetap dapat berjalan lancar dan 

memuaskan.  

b. Anggaran 

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan optimal jika 

didukung dengan adanya anggaran yang cukup. Anggaran/ dana alokasi 

di SAMSAT Kota Yogyakarta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan. Anggaran digunakan 

untuk perbaikan infrastruktur, serta pelatihan-pelatihan bagi petugas 

SAMSAT. Dengan pemanfaatan yang maksimal maka akan lebih 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.  
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c. Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor penting yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. 

Begitu juga dengan penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan 

bermotor, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. 

Mengingat bahwa SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan sistem 

kerjasama terpadu antar tiga instansi yaitu POLRI, DISPENDA/KPPD 

Kota Yogyakarta dan PT. Jasa Raharja. Dengan komunikasi yang baik 

antara ketiga instansi tersebut maka pelayanan dapat berjalan lancar 

dan memuaskan wajib pajak. Koordinasi yang dilakukan oleh ketiga 

insatansi yang ada di SAMSAT sangat membantu jalannya pelayanan. 

Dengan selalu berkomunikasi dan bekerjasama SAMSAT mencoba 

untuk meminimalisir kesalahan pemberian pelayanan kepada wajib 

pajak. selain komunikasi antar instansi, komunikasi dengan 

masyarakat/wajib pajak juga sangat penting.  

d. Sikap Petugas Pelayanan 

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak 

sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap 

pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Kota 

Yogyakarta dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan 

senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari 

wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang 

senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan 
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penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya 

jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya.  

e. Struktur Birokrasi dan Standar Pelayanan 

Struktur organisasi SAMSAT Kota Yogyakarta menggambarkan 

dengan jelas kedudukan ketiga instansi yang bekerjasama. Masing-

masing memiliki tugas dan kewenangannya sendiri.  Koordinasi juga 

sudah berjalan cukup baik meskipun tidak rutin dilakukan. Sehingga 

tidak ditentukan waktu khusus secara berkala untuk melakukan 

koordinasi serta evaluasi terhadap penyelnggaraan pelayanan pajak 

kendaraan bermotor. Padahal SAMSAT merupakan sistem kerjasama 

terpadu yang membutuhkan koordinasi antar tiga instansi untuk 

memperoleh hasil pelayanan sesuai harapan wajib pajak. dalam 

penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor juga 

berdasarkan panduan mnual mutu SAMSAT Kota Yogyakarta yang 

berdasarkan ISO 9001:2008.  

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta 

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, 

SAMSAT Kota Yogyakarta tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. 

Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya 

pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak. Berikut ini akan 

dibahas faktor-faktor apa saja yang menghamabat pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta:   
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a. Sarana dan Prasarana 

Di SAMSAT Kota Yogyakarta belum ada fasilitas komputer 

bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. 

Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada 

pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah 

pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus 

datang ke Kasi Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum 

tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan 

manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi 

pengguna layanan yang ada di SAMSAT Kota Yogyakarta. Parkir 

untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun 

terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta 

mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas lahan parkir 

SAMSAT Kota Yogyakarta harus dibagi-bagi dengan parkir khusus 

pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik.  

Namun belum maksimalnya penggunaan fasilitas nomor urut 

antrian di SAMSAT Kota Yogyakarta menjadikan pelayanan sedikit 

kurang efisien meskipun pelayanan dapat dikatakan cukup lancar. 

Padahal jika sistem nomor urut antrian digunakan pengguna layanan/ 

wajib pajak akan lebih mudah dan tenang karena tahu ada pada urutan 

keberapa. Tidak adanya nomor urut antrian menjadikan wajib pajak 

harus menunggu panggilan dari loket pelayanan dan terjadi 
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penumpukan pengguna layanan di depan loket pelayanan karena yang 

dipanggil dapat lebih dari sepuluh orang. 

b. Koordinasi Rutin 

Komunikasi merupakan faktor penting bagi SAMSAT untuk 

menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor mengingat 

SAMSAT merupakan sistem kerjasama terpadu antara tiga instansi. 

Komunikasi sudah terjalin dengan baik setiap harinya namun 

meskipun begitu untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang 

dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT  Kota Yogyakarta. Padahal 

jika rapat koordinasi secara formal dilakukan secara resmi akan dapat 

meningkatkan hubungan antara tiga instansi dan dapat diketahui 

permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanan pajak 

kendaraan bermotor sehingga dapat dicari solusi dalam rangka 

perbaikan pelayanan.  

c. Partisipasi Masyarakat 

Hambatan lain yang dirasakan oleh SAMSAT dalam 

penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah kurang 

tersampaikannya informasi tentang pelayanan dan pajak kendaraan 

bermotor dengan baik. Sehingga wajib pajak masih sering bingung 

untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya padahal alur 

mekanisme sudah ada. Akibat ketidaktahuan informasi pelayanan 

banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus 

pajak kendaraan bermotornya. Serta dari sisi eksternal lain yaitu  
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masih kurangnya partisipasi masyarakat/wajib pajak untuk 

menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan. 

Banyaknya calo yang tersebar dilingkungan SAMSAT Kota 

Yogyakarta merupakan salah satu akibat dari masih adanya wajib 

pajak yang tidak ingin mengurus pajak kendraaan bermotor mengikuti 

prosedur yang ada. Meskipun begitu, bukan sepenuhnya keberadaan 

calo merupakan akibat dari masyarakat sendiri. Pihak SAMSAT Kota 

Yogyakarta juga turut andil dalam masih banyaknya calo yang ada di 

lingkungan mereka. Jumlah calo yang tidak sedikit dan justru dapat 

meningkat seharusnya dapat lebih ditekan untuk dapat mengurangi 

jumlahnya.  

d. Calo  

Calo merupakan salah satu hambatan dari luar/eksternal yang 

turut mengganggu jalannnya pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Yogyakarta. Jumlah calo yang semakin bertambah di 

lingkungan SAMSAT Kota Yogyakarta mengganggu kenyamanan 

wajib pajak yang akan mengakses pelayanan pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Dengan adanya calo maka 

juga akan tercipta kecemburuan pelayanan yang dirasakan oleh wajib 

pajak. karena biasanya calo dapat mengkases pelayanan lebih cepat 

dari pada wajib pajak yang lainnya.  

 


