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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pemilahan dan pelaksanaan retribusi kendaraan bermotor dilakukan dalam 

satu kantor yang dikenal dengan One-Stop One-Stop Organization Framework, 

dimana One-Stop One-Stop Organization Framework merupakan gabungan dari 3 

(tiga) kantor, antara lain: 

1. Polri dalam hal ini Satlantas menangani pembuatan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) dan Plat Nomor Kendaraan 

2. Pemerintah Bersama, khususnya Administrasi Pendapatan Biasa (DISPENDA), 

menangani bermacam-macam pendapatan bersama, khususnya Biaya 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Gerak Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

3. Layanan Uang, khususnya PT. Jasa Raharja (Persero), menangani Komitmen 

Wajib Aset Kecelakaan Mobil Jalan (SWDKLLJ). 

       Salah satu tujuan Polri bersama dengan Kantor Satuan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalah bekerja sama dalam pelaksanaan PKB dan memberikan bantuan 

sederhana kepada masyarakat umum dalam hal pengawasan pendaftaran 

kendaraan bermotor. dan biaya angsuran. Dinas Samsat sebagai suatu 

perkumpulan yang melaksanakan usaha pembuatan atau perencanaan gagasan 

untuk mengaktifkan semua kemampuan untuk melaksanakan kewajiban manfaat 

retribusi kendaraan bermotor secara layak, kerangka satu atap harus memiliki staf 

yang ahli dalam kewajibannya. 

       One-Stop One-Stop Organization Framework adalah kerangka kerja 

organisasi bantuan publik yang dikoordinasikan oleh 3 kantor pemerintah di satu 
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tempat, kerangka kerja ini sepenuhnya bertujuan untuk mempercepat gerakan 

bantuan publik, administrasi diadakan di satu tempat. Upaya terkoordinasi yang 

diselesaikan dalam satu atap ini melibatkan beberapa kantor pemerintahan antara 

lain Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero). Polisi Umum 

berwenang memberikan STNK, Badan Pendapatan Daerah menetapkan besaran 

Penilaian Harga Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tarif Bea Masuk Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), sedangkan Jasa Raharja mengatur Komitmen Wajib Aset 

Tabrakan Kendaraan Bermotor (SWDKLLJ). ). 

      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menempatkan 

pemungutan pajak sebagai salah satu lambang kewajiban negara, dimana dalam 

penjelasan Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa kepastian konsumsi terhadap orang 

pribadi lebih berhak dari pada salah untuk memutuskan. nasibnya sendiri, maka 

pada saat itu segala kegiatan yang membebani orang, misalnya pengeluaran dan 

lain-lain - Lain-lain, harus ditentukan dengan undang-undang, khususnya dengan 

pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), retribusi daerah dan tol teritorial 

harus didasarkan pada undang-undang secara tegas dalam retribusi kendaraan 

bermotor, baik roda dua maupun roda dua. 

         Satuan Samsat merupakan salah satu tanda kapasitas perangkat negara 

sebagai pekerja masyarakat sekaligus sebagai pekerja negara. Administrasi yang 

diberikan oleh Polisi Umum di Samsat diusulkan untuk bantuan pemerintah 

daerah setempat sesuai dengan Keputusan Resmi No. 5 Tahun 2015. Administrasi 

publik oleh Kantor Organisasi Negara dicirikan sebagai semua jenis latihan 

bantuan publik yang diselesaikan oleh Kantor Pemerintah di tengah, di distrik-
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distrik dan di dalam Badan Usaha yang Diklaim Negara Bagian/Lokal. sebagai 

barang dagangan atau manfaat potensial baik dalam upaya mengatasi masalah 

daerah setempat maupun dalam melaksanakan pengaturan undang-undang dan 

pedoman. 

       Pemilahan bea yang diselesaikan oleh samsat pada kendaraan bermotor 

diterapkan dalam ruang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 Pasal 8 ayat (5), khususnya konsekuensi Biaya Kendaraan Bermotor pada 

dasarnya 10%, termasuk penyisihan pengembalian ke kabupaten/kota, penilaian 

diusulkan untuk pembangunan, pemeliharaan jalan, dan angkutan umum. 

Konsekuensi dari pendapatan retribusi lingkungan direncanakan untuk masyarakat 

umum sebagai landasan yang secara tidak langsung dapat diapresiasi oleh warga 

yang sebenarnya, dan untuk kepentingan normal untuk situasi ini daerah setempat 

dikenal sebagai pencadangan. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 pasal 

2 disebutkan bahwa Samsat bermaksud memberikan administrasi pendaftaran dan 

tanda pengenal kendaraan bermotor, angsuran penilaian atas kendaraan mekanis, 

dan pemberian wajib harta kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara 

terpadu dan tersusun dalam cara yang cepat, tepat, lugas, bertanggung jawab, dan 

terfasilitasi. pendidikan. 

       Pemerintahan kepolisian di Samsat diusulkan untuk lebih mengembangkan 

interaksi tolong-menolong menuju poso yang unggul, secara mantap untuk 

mengubah bantuan menjadi bantuan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang 

besar dan pemerintahan yang bersih. Memahami siklus pemberian bantuan besar 

(great administration), Polri perlu menawarkan dukungan yang layak. Upaya 
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untuk lebih meningkatkan kualitas administrasi diharapkan dengan tujuan agar 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bantuan, menjadi bantuan yang 

sederhana, terjangkau dan cakap. Permasalahan yang terjadi dalam 

penyelenggaraan administrasi publik hampir terjadi di semua yayasan atau 

organisasi administrasi. 

       Pengembangan lebih lanjut sifat bantuan Satuan Lalu Lintas Polisi melalui 

Samsat telah mengajukan berbagai upaya untuk lebih mengembangkan kualitas 

administrasi, khususnya bekerja pada kantor dan kerangka kerja yang sebenarnya 

seperti struktur atau tempat kerja, garasi parkir, area duduk dan kantor dan kantor 

pendukung lainnya yang membantu pelaksanaan administrasi yang baik dan indah 

serta memberikan dukungan yang luar biasa dari aparat kepolisian yang bekerja di 

Kantor Samsat dalam menawarkan jenis bantuan. Salah satu administrasi publik 

di Kantor Samsat adalah administrasi penilaian dan pendaftaran kendaraan 

bermotor, retribusi kendaraan mesin merupakan beban atas kepemilikan 

kendaraan bermotor. Kendaraan mekanis sebagian besar adalah kendaraan dengan 

tawar-menawar yang didorong oleh strategi sebagai mesin atau perangkat keras 

yang mengubah kapasitas aset energi menjadi gaya gerak dan menggunakan roda 

untuk menggerakkannya. Kepercayaan masyarakat yang telah hilang terhadap 

administrasi yang diberikan oleh Polri harus terus membaur bahwa membayar 

retribusi kendaraan tidak begitu berbelit-belit seperti yang dibayangkan. 

Bagaimanapun, jika Anda mengingat gaya hidup yang tidak memiliki keinginan 

untuk mengantri, ingin cepat, dan tidak memiliki keinginan untuk menyusahkan, 

itu menjadi faktor penghambat kelancaran warga. Selain itu, ini juga merupakan 
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salah satu variabel yang membantu perbanyakan latihan. Dengan adanya agen, 

klien administrasi secara alami membayangkan bahwa segala sesuatu dapat 

ditangani dengan cara yang membumi. Hal ini dibuktikan dengan keadaan klien-

klien administrasi tugas yang kadang-kadang sangat suka menghabiskan lebih 

banyak uang untuk membayar tagihan mesin kendaraan, asalkan bisa dengan pasti 

dan cepat. Berbeda dengan mengatasi biaya otoritas dengan melalui metodologi 

yang benar yang mereka anggap melelahkan. 

B. Rumusaan Masaalah 

Yang menjadi ruumusan masaalah daalam penulisan inii adalaah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan  pelayanan Polri dalam administrasi kendaaraan 

bermotoor? 

2. Untuuk mengeetahui keendala yaang diihadapi oleh Polri dalaam sistem 

pelayanaan administrasi kendaraan bermotor? 

C. Tujuaan Peneelitian 

        Target yang ingin dicapai dari pemeriksaan ini adalah: 

1. Mewujudkan rencana yang sah mengenai kewajiban dan tugas Polri dalam 

penyelenggaraan kendaraan bermotor. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terlihat oleh Polri dalam rangka 

penyelenggaraan organisasi kendaraan bermotor. 

D. Manfaaat penelitiian 

1. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan komitmen terhadap peningkatan 

ilmu hukum, khususnya jenis pedoman hukum sehubungan dengan kewajiban 

dan tugas Polri dalam penyelenggaraan kendaraan bermotor. 
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2. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa hukum mengatur kewajiban dan unsur Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam penyelenggaraan kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


