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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.1 Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukanlah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara, hal ini memperjelas bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut.2 Pendapatan negara di Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.3 Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan dalam jenis penerimaan negara. Sumber keuangan negara ini biasanya digunakan untuk membiayai belanja negara.4                                                            1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pasal 1 Ayat 3 Perubahan/Amandemen Ke-3 2 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, pasal 3 3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 11 Ayat 3 4 Muhammad Dja’far Saidi, Hukum Keuangan Negara,(Jakarta:Rajawali Press,2008), h.12 1



2  Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.5 Pajak adalah kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara DPR dengan presiden karena negara memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah negara. Rakyat harus mneyadari bahwa di dalam negara, mereka memiliki kedaulatan yang secara normatif-filosofis menentukan arah perjalanan negara. Dalam arti, kehendak rakyat yang harus tercermin dalam undang-undang pajak bukan kehendak pemerintah.6 Menurut Rochmat Sumitro dalam bukunya “dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1944” menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor paryikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven).7  Sesuai dengan tujuan pemungutan pajak umumnya, maka tujuan hukum pajakpun adalah mengabdi kepada keadilan. Asas keadilan ini harus dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang harus dilakukan oleh negara dalam melakukan pemungutan pajak. Memang keadilan adalah sangat relatif, yang dulu dianggap adil, sekarang tidak demikian halnya ataupun sebaliknya. Mencari keadilan dalam pemungutan pajak timbulah dalam berbagai pendapat dan teori, sebagai hasil pemikiran sarjana-sarjana barat, untuk                                                            5 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisan Negara Republik 
Indonesia, Pasal 6 6 Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian 
Sengketa Pajak, ( Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2007), h.3 7 Djoko Muljono, Hukum Pajak, (Yogyakarta: CV.Andi, 2010), h.1 



3  membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak dan meyakinkan bahwa pemungutan pajak itu adalah “halal”, jangan dipandang sebagai suatu perampasan yang sewenang-wenang.8  Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).  Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C saja, sebelum kemudian diberlakukan aturan baru dengan dibuat SIM D dengan golongan D2 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat, lalu golongan SIM C dibagi menjadi tiga menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2.9 SIM sangat vital sebagai salah satu syarat bagi pengendara kendaraan, jadi selayaknya masyarakat harus memahami betul kegunaan/kepemilikan SIM tersebut. Aktifitas pelayanan yang dilakukan polres dalam berbagai daerah mengalami pasang surut terhadap garis kerja yang telah ada maupun mekanisme yang benar-benar sesuai aturan yang berlaku diseluruh Indonesia. Pada waktu tertentu ketika  diberlakukan aturan-aturan resmi guna mencapai efektivitas pelayanan pembuatan SIM berjalan sesuai aturan, diwaktu lain pada saat tidak  ada kebijakan ketat memberlakukan aturan resmi, proses pelayanan berjalan dengan semberaut, amburadul dan kental dengan per-calo-an. Ada beberapa                                                            8 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 1999), h.31 9 Surat Izin Mengemudi, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Surat_Izin_Mengemudi, (Diakses Pada Tanggal  03 Februari 2019) 



4  ketentuan-ketentuan yang dalam prosedur pembuatan SIM C di porles punggaluku, diantaranya lulus ujian teori kemudian lulus ujian praktek dalam praktek pembuatan SIM C dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan cara membayar lebih dari peraturan perundang- undangan. Dalam fungsinya menerbitkan SIM C yang tak luput pula dari praktek per-calo-an dimana SIM C bisa didapat tanpa melalui prosdur yang sebenarnya. Melihat kompleksitas yang terjadi di kepolisian republik Indonesia penulis tertarik untuk mengkaji penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kepolisian resort (POLRES) punggaluku pada tahun 2018 sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia yang dimana pokok permasalahannya tentang pembuatan SIM C tidak sesuai dengan peraturan undang undangnya pada peraturannya untuk membuat SIM C hanya Rp.100.000 saja dan sedangkan realitanya di polres punggaluku kabupaten konawe selatan bahkan ada yang membuat SIM C dengan jumlah diluar dari peraturannya, misalnya membuat SIM C ada yang membayar dengan jumlah yang berpariasi ada yang Rp.250.000 bahkan ada yang Rp.350.000 menurt survei awal yang saya lakukan bukan hanya satu atau dua orang saja bahkan lebih dari itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 (studi kasus polres Konsel).  



5  
B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus SIM C Yang Berlaku di Polres Konsel? 2. Bagaimana Implementasi Terhadap Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal ini pembuatan SIM C di Polres Konsel? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Konsel? 
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui Proses Penerimaan Negara Bkan Pajak khusus SIM C yang berlaku di Polres Konsel 2. Untuk mengetahui Implementasi Proses Pembuatan Sim C di Polres Konsel 3. Untuk mengetahui Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Konsel.   
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D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini menghasilkan temuan baru, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan konstruktif dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya pada hal yang berhubungan dengan penyelesaian disharmonisasi norma. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini memberi gambaran yuridis tentang penyelesaian disharmonisasi norma terhadap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia dan prosedur pengujian untuk menyelesaikan masalah disharmonisasi norma. Sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi positif sebagai instrumen problem solving penyelesaian disharmonisasi norma. 
E. Definisi Operasional 1. Hukum Islam adalah peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Alquran (hukum syara).10 Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan Hukum Islam untuk PNBP di polres konsel. 2. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Didalam Undang-Undang                                                            10 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007) , h.169 



7  Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan “organik” dari pada undang-undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditanda tangani oleh Presiden.11  Dalam hal ini yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Adalah Seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat Yang Tidak Berasal Dari Penerimaan Perpajakan12. Penerimaan Lainnya Yang Diatur Dalam Undang-Undang Tersendiri. Dalam Hal Ini Yang Dimaksud Adalah Pembuatan SIM C. 4. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.13 Dalam hal ini yang dimaksud implementasi PNBP yang berada di Polres Konsel. Melalui penelitan ini, Peneliti melakukan penelusuran perihal Bagaimana  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Studi Di Polres Konsel).                                                             11 Peraturan Pemerintah (Indonesia), 
Https://Id.m.Wikipedia.Org/Wiki/PeraturanPemerintah(Indonesia, (Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2019) 12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, Pasal 1 Ayat 1 13 Psat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bhasa Indonesia, (jakarta:psat bahasa,2008) h.548 
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