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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebijakan Pemerintah 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada Pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan 

hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya 

suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan 

hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang 

diinginkan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan, diakses pada tanggal 25 

Nopember 2012). 

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya 

merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten 

gebracht schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis 

(Ridwan, 2006: 183). 

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, Pemerintah 

banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk 

seperti beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan), het beleid (kebijaksanaan), 

voorschriften (peraturan-peraturan), richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen 

(petunjuk-petunjuk), circulaires (surat edaran), resoluties (resolusi-resolusi), 
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aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidsnota’s (nota kebijaksanaan), 

reglemen (ministriele) (peraturan-peraturan menteri), beschikkingen (keputusan-

keputusan), en bekenmakingen (pengumuman-pengumuman) (Ridwan, 2003: 

134). 

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, 

sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang 

bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah 

yang dikehendaki. Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktivitas 

yang mempengaruhi masa depan memiliki implikasi komprehensif (far-reaching) 

untuk keseluruhan analisis kebijakan dan pengambangan kebijakan dan melandasi 

bagian keseluruhan ini. Praduga utama adalah kebutuhan untuk melandasi 

pembuatan keputusan pada pengetahuan memungkinkan terbesar dari situasi yang 

berkembang dan dinamikanya (Hessel Nogi S Tangkilisan, 2003: 6-7). 

Menurut (H. Syaukani, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, 2009: 238) 

menjelaskan bahwa Kebijakan publik yang dibentuk oleh Pemerintah itu 

mencakup bidang apa saja? Jawabannya adalah karena kegiatan pemerintahan itu 

mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat dan para penyelenggara 

negara, maka kebijakan publik yang dibentuk mencakup segala aspek kehidupan 

warga masyarakat baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan 

pengaturan, mendistribusikan apa yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, 

mencari sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan negara, 

menggali sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, 

mempersiapkan individu dalam rangka mengisi posisi dalam pemerintahan guna 
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melaksanakan semua kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, 

dan lain sebagainya. 

Oleh kalangan ahli studi kebijakan publik, kegiatan pembuatan 

kebijksanaan publik mencakup antara lain: 

a. Kegiatan membuat kebijaksanaan yang bersifat distributif yaitu yang 

diarahkan untuk mempromosikan sejumlah aktifitas tertentu dalam 

masyarakat yang memang mengharuskan adanya dukungan pemerintah. 

Kebijaksanaan ini biasanya akan diterima oleh masyarakat dengan baik karena 

tidak akan memberatkan masyarakat, bahkan membawa keuntungan yang 

sangat jelas. Segala bentuk buatan sosial, kegiatan membangun proyek 

kepentingan umum seperti jalan, gedung perumahan, sumbangan keuangan, 

kemudahan pajak, izin-izin khusus untuk kalangan masyarakat tertentu untuk 

melakukan kegiatan ekonomi pada dasarnya termasuk kebijaksanaan yang 

bersifat distributif. 

b. Kebijaksanaan yang mengatur kompetisi. Karena keberadaan barang dan jasa 

untuk publik itu terbatas, maka seringkali masyarakat bersaing untuk 

melakukan penyediaannya. Karena itu pemerintah harus mengatur kompetisi 

untuk melakukan penyediaan barang dan jasa tersebut. Biasanya pemerintah 

menetapkan standar pelayanan kepada publik. Misalnya, jasa pelayanan 

perjalanan atau transportasi seperti mengatur “trayek”, pemberian izin kepada 

yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan, dan lain-lainnya. 

c. Kebijaksanaan yang mengatur perlindungan kepada masyarakat, yaitu yang 

ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada publik dengan menetapkan 
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sejumlah persyaratan tertentu bagi pelaksanaan kegiatan agar tidak merusak 

atau mengganggu masyarakat, tidak membawa akibat buruk baik secara fisik 

dan mental kepada masyarakat, dan lain-lainnya. Pemberian lisensi terhadap 

izin usaha, izin pembuatan restoran, pembangunan publik, pengadaan bengkel. 

Kebijaksanaan seperti ini biasanya berbentuk pemberian izin, larangan, 

penentuan persyaratan yang ketat seperti untuk menjadi pengemudi, pilot, 

awak kapal laut, dan lain sebagainya. 

d. Kebijaksanaan yang menyangkut redistribusi kekayaan masyarakat. Pada 

umumnya masyarakat dalam sebuah negara sangat bervariasi karakteristiknya. 

Ada yang super kaya, kaya, pas-pasan, dan ada pula yang miskin, dan miskin 

sekali. Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menjaga 

keseimbangan yang ada dalam masyarakat, karenanya perlu dilakukan 

redistribusi. Dari yang kaya diambil sebagian dari hartanya untuk dibagikan 

kepada yang miskin. Segala bentuk perpajakan pada dasarnya mempunyai 

makna redistribusi. Ada dimensi pemaksaan yang berkaitan dengan 

redistribusi kekayaan. Orang harus dipaksa untuk membayar pajak, misalnya. 

e. Kebijaksanaan yang bersifat ekstaktif. Karena pemerintah teleh memberikan 

pelayanan, dan masyarakat menerima jasa pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah maka sudah seharusnya warga yang menerima jasa pelayanan 

tersebut memberi imbalan yang sewajarnya. Itulah filosofi yang berkembang 

sehubungan dengan retribusi atau bentuk pemungutan yang lainnya oleh 

pemerintah. Berbeda dengan pajak yang sifatnya memaksa, maka retribusi 

karena jasa yang disediakan oleh pemerintah. 
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f. Kebijaksanaan karena krisis. Pemerintah di manapun pada suatu saat akan 

menghadapi krisis baik yang bersifat sederhana ataupun yang bersifat 

kompleks, dan pemerintah harus mengambil langkah kebijaksanaan untuk 

menghadapi atau mengatasi krisis itu. Ketika terjadi bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, badai, kecelakaan angkutan umum yang menelan korban 

jiwa banyak sekali, maka pemerintah harus segera mengambil langkah untuk 

menghadapi bencana tersebut. Bagaimana melakukan evakuasi kepada 

penduduk, memberikan pertolongan, menyediakan bantuan material, 

makanan, dan bahkan keuangan kepada para korban merupakan suatu yang 

harus dilakukan oleh pemerintah di manapun, dan pemerintah tersebut harus 

memutuskannya sendiri. Akan tetapi krisis seperti ini skalanya tidaklah besar, 

dibanding dengan krisis yang mengancam eksistensi pemerintahan negara, 

seperti misalnya ancaman dari luar yang akan mengganggu kedaulatan negara. 

Pemerintah harus menentukan langkah dan tindakan untuk menghadapinya. 

Apakah itu berupa penyiapan pasukan keamanan dalam negeri, atau 

bagaimana menggerakkan semua potensi yang ada untuk menghadapi 

ancaman tersebut. Sekali lagi, apapun yang terjadi kalau ada krisis, maka 

pemerintah harus mengambil langkah yang jelas untuk menyelesaikan 

persolalan, dan tidak harus melibatkan komponen yang lain dalam 

pemerintahan. 

Pada dasarnya, semua bentuk kebijaksanaan yang diungkapkan di atas 

menyangkut kepentingan masyarakat langsung secara keseluruhan, maka tidak 

jarang pemerintah harus berhubungan dengan lembaga yang lainnya, seperti 
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DPR/DPRD, Lembaga Peradilan, Kalangan Partai Politik, Kelompok 

Kepentingan, Kelompok Penekan, LSM/NGO, media masa, mahasiswa, dan 

bahkan gerakan wanita. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah akan membawa 

implikasi secara langsung kapada publik, dan publik punya kepentingan yang 

sangat besar atas keberadaan kebijaksanaan tersebut  (H. Syaukani, Afan Gaffar, 

dan M. Ryaas Rasyid, 2009: 239-242). 

Menurut (Kansil, 2005: 171-172) dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Pemerintahan Indonesia” menyatakan bahwa kebijaksanaan pada dasarnya 

merupakan ketentutan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau 

petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran 

dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu 

kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, 

dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun 

kebijaksanaan hendaknya: 

a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada. 

b. Tidak bolah bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada. 

c. Berorientasi ke masa depan. 

d. Berorientasi pada kepentingan umum. 

e. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud. 

Kebijaksanaan dapat dibedakan menjadi kebijaksanaan intern dan 

ekstern, tertulis dan tidak tertulis yang mengikat masyarakat luas dan internal 

aparatur. Namun demikian, untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu 
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kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat 

berbentuk peraturan perundangan, dan yang tidak berbentuk peraturan 

perundangan seperti pidato dan surat-surat. 

2. Ciri-ciri Kebijakan 

Menurut Bagir Manan dalam buku yang ditulis oleh (Ridwan, 2006: 186-

187)  menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut. 

a. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 

b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan 

tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan. 

c. Peratutan kebijaksanan tidak dapat diuji secara wetmatigtigheid, karena 

memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat 

keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut. 

d. Peraturan kebijaksanaan dibuat didasarkan Freis Ermessen dan ketiadaan 

wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-

undangan. 

e. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada 

doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum Pemerintahan 

yang layak. 

f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni 

keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan 

dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. 

 

Kebijakan Pemerintah Daerah, Indra Susanto, Fakultas Hukum UMP, 2013



22 
 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak ada beberapa persamaan antara 

peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan. A. Hamid 

Attamimi menyebutkan unsur-unsur persamaannya adalah sebagai berikut. 

a. Aturan yang berlaku umum 

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan mempunyai 

adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang 

sama, yaitu bersifat umum dan abstrak (algemene regeling atau algemene 

regel). 

b. Peraturan yang berlaku “ke luar” 

Peraturan perundang-undangan berlaku “ke luar” dan ditujukan kepada 

masyarakat umum (naar buiten werkend, tot een ieder gericht), demikian juga 

peraturan kebijaksanaan berlaku “ke luar” dan ditujukan kepada masyarakat 

umum yang bersangkutan. 

c. Kewenangan peraturan yang bersifat umum/publik 

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan ditetapkan oleh 

lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu 

(Hamid, 1993: 12-13). 

3. Fungsi Kebijakan 

Sebenarnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam suatu negara 

hukum itu bersendikan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip 

yang dianut dalam suatu negara hukum yaitu asas legalitas, tetapi karena 

peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis itu mengandung 

kekurangan dan kelemahan maka keberadaan peraturan kebijaksanaan menempati 
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posisi penting terutama dalam negara hukum modern. Menurut Marcus Lukman, 

peraturan kebijaksanaan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna, 

yang berarti: 

a. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, 

menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada 

peraturan perundang-undangan. 

b. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum 

peraturan perundang-undangan. 

c. Tepat guna dan berdaya guna sebagi sarana pengaturan bagi kepentingan-

kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar dan adil 

dalam peraturan perundang-undangan. 

d. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi 

kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. 

e. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat 

berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi (Lukman, 1996: 444-445). 

4. Tingkat-Tingkat Kebijaksanaan 

a. Kebijaksanaan Nasional 

Kebijaksanaan Nasional merupakan kebijaksanaan yang bersifat negara 

yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/negara 

sebagaimana tertera dalam UUD 1945. 
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Kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan nasional berada pada 

MPR dan Presiden bersama-sama DPR. 

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan 

perundangan dapat berupa UUD 1945. 

b. Kebijaksanaan Pelaksanaan 

Kebijaksanaan pelaksanaan pada lingkup wilayah/daerah sesuai dengan 

asas pemerintahan di daerah dapat bersumber dari tiga macam: 

1) Kebijaksanaan pelaksanaan dalam rangka asas desentralisasi yang merupakan 

pelaksanaan dari peraturan daerah. 

2) Kebijaksanaan pelaksanaan dalam rangka asas dekonsentrasi yang merupakan 

pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional di wilayah. 

3) Kebijaksanaan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan asas tugas pembantuan 

yang merupakan pelaksanaan dari tugas pusat di daerah yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah. 

Wewenang, penetapan pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka: 

1) Desentralisasi dilakukan oleh kepala daerah. 

2) Dekonsentrasi dilakukan oleh kepala wilayah. 

3) Tugas pembantuan dilakukan oleh kepala daerah. 

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, 

bentuk kebijaksanaannya berupa keputusan kepala daerah dan instruksi kepala 

daerah. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi bentuk 

kebijaksanaannya berupa keputusan kepala wilayah dan instruksi kepala wilayah. 

Namun demikian, karena jabatan kepala daerah dan kepala wilayah dipangku oleh 
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satu orang yang sama, maka dalam praktik keputusan atau instruksi kepala 

wilayah daerah seperti keputusan atau instruksi gubernur kepala daerah tingkat I. 

Keputusan atau instruksi bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II. 

c. Kebijaksanaan Teknis Lingkup Wilayah/Daerah 

Kebijaksanaan teknis pada tingkat wilayah/daerah sebagai pelaksanaan 

teknis kebijaksanaan pelaksanaan. Sesuai asas pemerintahan di daerah 

kebijaksanaan teknis dapat dibedakan menjadi tiga macam: 

1) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 

2) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 

3) Kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 

Kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan teknis dalam rangka asas 

desentralisasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala dinas sedangkan 

dalam rangka asas dekonsentrasi oleh kepala kantor wilayah departemen dan 

kepala kantor wilayah direktotat jenderal. 

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan 

bentuk kebijaksanaan teknis berupa keputusan kepela dinas tingkat I atau tingkat 

II. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi bentuk kebijaksanaan 

berupa keputusan/instruksi kepala kantor wilayah direktorat jenderal pada tingkat 

provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kotamadya oleh kepala kantor 

departemen atau kepala kantor direktorat jenderal. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan lingkup nasional yang mengikat 

masyarakat paling rendah ditetapkan oleh direktur jenderal atau pimpinan LPND 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan pada lingkup wilayah 
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daerah paling rendah oleh kepala wilayah/daerah yaitu gubernur kepala daerah 

tingkat I atau bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II. 

Dalam rangka pengawasan preventif terhadap pemerintah daerah maka 

untuk beberapa hal tertentu peraturan daerah (Perda) dan/atau keputusan kepala 

daerah memerlukan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I, 

oleh gubernur kepala daerah tingkat I bagi daerah tingkat II dalam hal: 

1) Menetapakan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan 

yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau 

berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada rakyat. 

2) Mangadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran 

ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 

3) Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. 

4) Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena 

menyangkut kepentingan rakyat, misalnya: mengadakan utang-piutang, 

penanggungan pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan 

mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menetapkan 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji 

pegawai, dan lain-lain (Kansil, 2005: 191-194). 

5. Pemerintah Daerah 

a. Pengertian  

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas  

(in the broad sense) dan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah 

dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya 
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terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legistalif, dan yudisial atau alat-

alat kelengkapan lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam 

pengertian sempit Pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (Ridwan, 2003: 

20). 

Sedangkan menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud Pemerintah dalam 

arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas 

Pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas 

mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam 

negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif 

(Ridwan, 2003: 21). 

Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi (C. S. T. Kansil dan Christine S. 

T. Kansil, 2005: 142-143). 

Tantu saja, pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi 

yang kuat baik secara teoritik ataupun secara empirik. Dengan berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan Pemerintahan 

yang federalistik, maka memang sebagai alternatif adalah dengan memilih bentuk 

Negara Kesatuan dengan penyelenggaraan Pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip 

desentralisasi, yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya 
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antara Pemerintah Nasional dengan Pemerintah Daerah (Syaukani HR, Afan 

Gaffar, M Ryaas Rasyid, 2009: 19). 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau 

antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. Hubungan keuangan, 

pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 

Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, diakses pada 

tanggal 13 Desember 2012). 

Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada unit-unit atau 

satuan Pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu 

kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat 

fragmentasi sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus 

diselenggarakan secara lokal di mana Pemerintah Daerah akan lebih baik 

menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik. 

Kebijakan Pemerintah Daerah, Indra Susanto, Fakultas Hukum UMP, 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia


29 
 

Pemerintah nasional dalam hal ini akan berfungsi menyiapkan pedoman-pedoman 

umum yang dijadikan parameter bagi penyelenggaraan Pemerintahan agar 

Pemerintah Daerah tidak menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan (Syaukani 

HR, Afan Gaffar, M Ryaas Rasyid, 2009: 22). 

Di samping itu, dengan diberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah maka tugas-tugas Pemerintah akan dijalankan dengan lebih baik karena 

masyarakat di Daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, 

ekonomi, politik yang ada di sekitar lingkungannya. Mereka memahami betul 

kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi semua sumber daya 

dalam rangka mendukung fungsi dan pelaksanaan tugas Pemerintahan. Dengan 

melakukan rekrutmen politik lokal, maka masyarakat akan mempunyai peluang 

untuk mempunyai Pemerintahan lokal yang memiliki ikatan psikologis dan 

emosional dengan mereka. Implikasi lebih jauh akan hal ini adalah dukungan 

kepada Pemerintah akan menjadi besar dan kuat (Syaukani HR, Afan Gaffar, M 

Ryaas Rasyid, 2009: 21-22). 

b. Asas-Asas Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya harus 

berdasarkan asas-asas yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia, (C. 

S. T. Kansil, 2005: 140-141) menjelaskan bahwa asas-asas pemerintah daerah 

yaitu meliputi: 

1) Asas Desentralisasi 

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah 

urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat 
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yang lebih tinggi kapada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga 

menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, 

dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, 

perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. 

Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri. 

2) Asas Dekonsentrasi 

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang 

dari pemerintah pusat, kepala wilwyah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang 

lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada 

pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupuun 

pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku 

wakil pemeritah pusat. 

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak 

semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah 

menurut asas desentralisasi. 

3) Asas Tugas Perbantuan 

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta 

dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah 

dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. 

Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang 

sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip 
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di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom 

dan wilayah-wilayah administrasi. 

Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat 

pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. 

Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Syarat-syarat dibentuknya 

suatu daerah, antara lain, adalah: 

a) Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi). 

b) Jumlah penduduk yang ditentukan. 

c) Luas daerah. 

d) Memperlihatkan partahanan dan keamanan nasional. 

e) Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. 

f) Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya. 

Beberapa poin di atas merupakan satu kesatuan syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembentukan suatu daerah. 

c. Kepala Daerah 

Menurut Undang-undang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang 

dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada 

umumnya, seperti gubernur, bupati, dan walikotamadya, serta DPRD. Kedudukan 

kepala daerah dan DPRD sama tinggi. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif 

dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Meskipun demikian, harus diakui bahwa 

pembuatan peraturan daerah tidak dapat dilakukan oleh DPRD sendiri, tetapi 

bersama-sama dengan kepala daerah dan DPRD. Tugas utama kepala daerah ialah 
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memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya 

pemerintahan daerah. 

Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, 

sedangkan kepala daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh 

karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri. Sebagai pembantu Presiden, Menteri Dalam Negeri mengolah 

bahan-bahan pertanggungjawaban kepala daerah dan mengambil tindakan yang 

dianggap perlu serta melaporkan hal-hal yang mendasar kapada Presiden. Kepala 

daerah harus bertanggung jawab kepada Presiden, karena Presiden adalah 

penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh 

wilayah negara. Jadi, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi 

kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang 

pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpinnya kepada DPRD (C. S. T. Kansil, 

dan Christine S. T. Kansil, 2005: 143-144). 

d. Hak dan Kewajiban Kepala Daerah 

Hak dan kewajiban kepala daerah menurut (Kansil, 2005: 145) antara 

lain, adalah sebagai berikut: 

1) Menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah, sebagai 

pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di daerahnya. 

2) Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai 

dengan kedudukan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi 

penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. 
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3) Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-

kurangnya sekali setahun agar DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan 

daerah, dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. 

4) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan hak 

dan kewajiban kepala daerah sebagai pimpinan daerah. Akan tetapi, karena 

banyaknya tugas kepala daerah, apabila dipandang perlu, kepala daerah dapat 

menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu 

di luar dan di dalam pengadilan. 

e. DPRD 

Menurut (Kansil, 2005: 146) sebagian besar DPRD dipilih melalui 

pemilihan umum. DPRD merupakan salah satu unsur pemerintahan daerah. 

DPRD mempunyai hak, antara lain, sebagai berikut: 

1) Membuat peraturan daerah serta membuat dan menetapkan APBD bersama-

sama dengan kepala daerah. 

2) Masing-masing anggota DPRD mempunyai hak-hak tertentu, seperti  hak 

mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat, meminta keterangan, prakarsa, 

dan mengadakan penyelidikan. 

Sedangkan kewajiban DPRD adalah sebagai berikut: 

1) Mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 

1945. 

2) Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR 

lainnya secara konsekuen, serta menaati segala perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kebijakan Pemerintah Daerah, Indra Susanto, Fakultas Hukum UMP, 2013



34 
 

3) Bersama-sama kepala daerah menyusun serta menetapkan APBD dan 

peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas 

wewenang yang diserahkan kepada daerah atau melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepala daerah. 

4) Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan 

berpegang kepada program pembangunan pemerintah. 

DPRD bersidang paling sedikit dua kali dalam setahun. Pimpinan DPRD 

dibantu oleh sebuah sekretariat DPRD, yang dipimpin oleh seorang sekretaris 

DPRD. Jadi, di daerah terdapat dua orang sekretaris, yaitu: 

1) Seorang sekretaris daerah atau sekretaris wilayah, yang mendampingi kepala 

daerah, dan 

2) Seorang sekretaris DPRD, yang mendampingi pimpinan DPRD. 

 

B. Pajak  

1. Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008: 1). 

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas 

negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan 
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(hukum) yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib 

pajak (R. Santoso Brotodiharjo, 1986: 1). 

Menurut P. J. A Andriani dalam (Safri, 2003: 12) pajak adalah iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-paraturan, dengan tidak mendapat prestasi-

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan Pemerintahan. 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah dan pemberian dikresi dalam penetapan tarif. 

2. Pendekatan Pajak 

Pajak sebagai obyek studi dapat didekati dari berbagai segi, menurut 

(Erly Suandy, 2000: 10-12) menjelaskan : 

a. Segi ekonomi, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam 

fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, 

pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran. 

b. Segi pembangunan, dalam pendekatan ini, pajak-pajak akan dinilai dalam 

fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan. Pajak baru 

bermanfaat terhadap pembangunan kalau jumlah pajak lebih besar dari 
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pengeluaran rutin sehingga terdapat publik saving yang dapat digunakan 

dalam pembangunan. 

Pajak tidak selalu berguna bagi pembangunan. Pajak baru mempunyai manfaat 

terhadap pembangunan, apabila pajak-pajak, setelah digunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin, masih ada cukup sisa (public saving) yang 

dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan melalui investasi publik. 

Dari segi pembangunan pajak dapat ditinjau sebagai alat fiscal-policy atau 

kebijaksanaan fiskal. Dalam kebijaksanaan fiskal, kedua fungsi pajak 

dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang 

sebesar-besarnya bagi pembangunan. Masalah pokok dalam pembangunan 

adalah investasi. Investasi ini berasal dari tabungan swasta maupun tabungan 

pemerintah. Investasi tabungan masyarakat tidak dapat diserahkan sepenuhnya 

kepada kehendak dan kerelaan golongan swasta, malainkan harus diserahkan 

ke jurusan tertentu. Melalui deposito berjangka, dengan pembebasan pajak 

atas bunga deposito berjangka, Pemerintah telah berhasil meningkatkan 

Deposito berjangka yang besar artinya bagi pembangunan. Juga pasar uang 

dan modal, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dapat 

digalakkan oleh pemerintah dangan menggunakan pajak-pajak sebagai alat-

alat penggerak. 

c. Segi Penerapan Praktis, dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah 

penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, 

bagaimana cara pemungutannya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, 

termasuk kepastian hukumnya. 
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d. Segi Hukum, dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan 

(verbintenis), hak dan kewajiban wajib pajak, Subyek pajak dalam 

hubungannya dengan subyek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. 

Timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, penagihan pajak dengan paksa, 

sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal 

keberatan, soal minta banding, ordonansi Kepatutan, daluwarsa. 

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut di atas, dinilai 

dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi 

kepastian hukum. Dalam peninjauan hukum kita tidak cukup mengetahui 

penerapannya saja, tapi harus juga menilai peraturan yang menjadi dasarnya. 

Kalau kita bandingkan perikatan yang berupa utang pajak, dengan perikatan 

dalam hukum perdata, maka tampak sekali perbedaannya. Perikatan dalam hukum 

pajak terjadi hanya karena Undang-undang dan tidak mungkin terjadi karena 

perjanjian. 

Perikatan dalam hukum perdata adalah perikatan yang sempurna, karena 

Hak selalu berhadapan dengan Kewajiban. Dalam jual beli umpamanya Hak 

Pembeli berhadapan langsung dengan Kewajiban si penjual. Tetapi hak si pembeli 

tidak berdiri sendiri melainkan berhadapan dengan Kewajiban pembeli (dalam diri 

pembeli), si Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang yang 

berhadapan dengan hak dari penjual untuk meminta pembayaran harga barang. 

Hak penjual (dalam diri penjual) berhadapan dengan kewajiban penjual 

untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hukum pajak 

Penguasa berhadapan dengan wajib pajak. Penguasa mempunyai hak untuk 
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memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, 

tetapi terhadap itu tidak ada imbalannya seperti dalam hukum perdata. Dan kalau 

kita tinjau lebih jauh lagi, ada perikatan (pajak) yang timbul karena Undang-

undang sendiri, dan ada pula perikatan (pajak) yang timbul karena Undang-

undang dengan perbuatan manusia. 

Kedua pemikiran ini menimbulkan teori yang disebut: 

a. Ajaran Material 

b. Ajaran Formal 

Ajaran Material mengatakan bahwa utang pajak (perikatan pajak) timbul 

karena Undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand (kejadian, keadaan, 

peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila tatbestand itu sudah dipenuhi, maka 

dengan sendirinya timbul utang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajak. 

Ini penting, karena sekarang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 

ajaran ini menemukan penerapannya. Wajib Pajak yang mendaftar sendiri, 

menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang, tanpa menunggu Dirjen Pajak, mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) 

atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

Ajaran Formal, mengatakan bahwa utang pajak baru timbul pada saat 

dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi selama belum ada Surat Tagihan Pajak 

(STP) atau serat ketetapan pajak (SKP), belum ada utang pajak walaupun 

tatbesstand sudah dipenuhi. 

Jadi kalau kita melihat fungsi surat ketetapan pajak dalam ajaran materil, 

maka Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP) ini tidak 
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menimbulkan utang pajak, dalam istilah hukum, hanya merupakan ketetapan yang 

deklarator (tidak konstitutif) karena tidak menimbulkan utang, sebab utang pajak 

sudah timbul pada saat dipenuhi tatbestand. 

Sebaliknya menurut ajaran formal, surat ketetapan pajak merupakan 

syarat mutlak, yang menimbulkan utang pajak dengan lain perkataan Surat 

Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP), dalam ajaran formal 

merupakan ketetapan yang konstitutif  (menimbulkan hak dan kewajiban) tanpa 

ada Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak (SKP), tidak akan ada 

utang pajak. 

Ajaran Formal ini dulu dianut dalam Pajak Pendapatan 1944, sekarang 

sudah ditinggalkan, tetapi masih diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Unsur Pajak 

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat untuk negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya.   

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh Pemerintah. 
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d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2008: 1). 

Sedangkan menurut Safri Nurmantu, yaitu mengenai beberapa unsur 

pokok pajak yaitu: 

a. Iuran atau pungutan. 

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 

c. Pajak dapat dipaksakan. 

d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi. 

e. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah (Safri, 2003: 14). 

4. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak memiliki dua fingsi utama yaitu fungsi  budgetair  dan 

fungsi mengatur (regulerend). Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana 

bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, Sedangkan 

fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 

(Mardiasmo, 2008: 1-2). 

Sedangkan fungsi pajak menurut Siti Resmi menjelaskan bahwa terdapat 

dua fungsi pajak, yaitu fungsi  budgetair  (sumber keuangan negara) dan fungsi 

regulerend (mengatur), (Siti Resmi, 2003: 2). 

Pajak dilihat dari fungsinya menurut (Suparmoko, 1992; Munawir, 1992; 

Guritno, 1992 dan 1994) mempunyai dua fungsi:  

1. Fungsi Budgetair (penerimaan negara)  
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Pajak berfungsi  budgeter artinya pajak bersifat konstraksi terhadap dana 

masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, 

sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran berefek 

multiplayer bagi perekonomian negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui 

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 

2. Fungsi Regulereend (pengatur)  

Pada fungsi  regulereend, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian 

yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah, artinya pajak dapat digunakan oleh 

Pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran Pemerintah 

dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen 

mencapai tujuan masing-masing. 

Sedangkan menurut (Kesit, 2006: 6) pajak memiliki beberapa fungsi 

yaitu: 

1. Fungsi Budgetair yaitu hasil pemungutan pajak berfungsi untuk membiayai 

pembangunan, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil, dan 

sebagainya; 

2. Fungsi Reguler yaitu pajak dipungut untuk mendorong kegiatan investasi, 

cegah konsumsi barang tertentu, batasi pola konsumtif, menekan laju inflasi; 

3. Fungsi Demokrasi yaitu pajak dipungut sebgai wujud bentuk persamaan 

partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat; 
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4. Fungsi Redistributif yaitu pajak dipungut kepada semua lapisan masyarakat 

sebagai wujud bentuk untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan 

dalam struktur tarif progresif. 

5. Pengelompokan Pajak 

Menurut (S. Munawir, 2000: 20) dalam hukum pajak terdapat berbagai 

pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. 

Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. 

Berikut adalah penggolongan pajak:  

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya, dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Pajak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang 

lain, atau menurut pengertian administrasif pajak yang dikenakan secara 

periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat 

ketetapan pajak di mana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak 

dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari 

penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.  

b. Pajak Tidak Langsung  

Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat 

dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif 

pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak 

secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal 
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yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. 

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Pajak Subjektif   

Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib 

pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi 

wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus 

dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak obyektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak,  

tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang 

dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah. 

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya, dibedakan menjadi 

dua yaitu:  

a. Pajak Pusat atau Negara  

Pajak pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak 

setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga 

negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Pusat adalah: 

1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: 

Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai 
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barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, 

IPEDA, bea lelang. 

2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak 

bumi. 

3) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea 

masuk, pajak eksport. 

b. Pajak Daerah  

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah beradasarkan 

peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk 

kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak 

radio, pajak tontonan. 

6. Syarat-syarat Pemungutan Pajak 

Menurut (Munawir, 1992: 8-13) Karena pajak merupakan peralihan 

kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara maka pemungutannya agar tidak 

menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi 

beberapa syarat, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai 

wajib pajak yang antara lain mengatur siapa-siapa yang sebenarnya sebagai wajib 

pajak atau subyek pajak, obyek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara 

pemungutan pajak, cara penagihannya dan sebagainya. Di samping itu memuat 

pula tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak serta sanksi-sanksi 
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baik secara administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan adanya 

pelanggaran atas hukum atau peraturan-peraturannya. 

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian 

pula dalam hukum pajakpun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-

hukum lainnya yaitu membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik 

adil dalam perundang-undangannya maupun adil dalam pelaksanaannya. Keadilan 

dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak dan lembaga peradilan lainnya. Walaupun keadilan 

itu sangat relatif, namun salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari 

keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara 

umum dan merata. Arti dari “umum dan merata” yaitu bahwa pemungutan pajak 

harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang 

sama atas seluruh rakyat. Dengan demikian pajak harus mengabdi pada keadilan, 

dan keadilan inilah yang dinamakan asas pemungutan pajak menurut filsafah 

hukum atau syarat keadilan. 

Mengingat pentingnya asas keadilan dalam pemungutan pajak yaitu 

pemungutan yang bersifat umum dan merata, maka Adam Smith dalam bukunya 

yang terkenal dengan nama “Wealth of Nation” melancarkan asas-asas 

pemungutan pajak yang dinamai: “The four Maxims” yaitu asas “aquality“ 

(seimbang dengan kemampuannya), “certtainly” (kepastian hukum tanpa 

mengenal kompromi), “convenience of payment” (saat pemungutan yang tepat), 

dan “efficiancy” (biaya pemungutan serendah mungkin). 
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Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 

Apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara juga berdasarkan asas 

keadilan? Atau, adilkah negara memungut pajak dari rakyatnya? Untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, R. Santoso Brotodihardjo, SH. Dalam bukunya 

“Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (PT Eresco, Jakarta, cetakan ke VII, 1978) 

halaman 26 dan seterusnya memberikan beberapa teori untuk memberikan dasar 

menyatakan keadilannya, yang lebih kurang dapat diringkaskan sebagai berikut: 

1) Teori Asuransi 

Dalam teori ini intinya mengatakan bahwa tugas negara adalah untuk 

melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu 

keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebagaimana pada 

perjanjian asuransi atau pertanggungan maka untuk perlindungan tersebut 

diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pembayaran pajak ini dianggap 

atau disamakan dengan pembayaran premi tersebut. Teori ini banyak yang 

menentang karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran 

premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan, dan negara tidak dapat 

dipersamakan dengan perusahaan asuransi karena: 

a) Dalam hal timbul kerugian, misalnya adanya kematian atau pembunuhan atau 

pencurian/perampokan tidak akan ada suatu penggantian dari negara, 

b) Antar pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa perlindungan yang 

diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan yang langsung. 
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2) Teori Kepentingan 

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk 

seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas 

negara/pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas 

jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak hendaknya 

dihubungkan dengan kepentingan orang-orang itu terhadap tugas negara. Maka 

sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk 

menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut. Teori 

ini banyak pula yang menyanggahnya, karena setiap orang yang mempunyai 

kepentingan lebih besar seharusnya membayar pajak yang lebih besar pula. Hal 

ini bertentangan dengan kenyataan, karena mungkin sekali orang miskin yang 

mempunyai kepentingan yang lebih besar, baik dalam perlindungan, jaminan 

sosial dan sebagainya, sehingga sebagai konsekuensinya seharusnya membayar 

pajak yang lebih banyak namun kenyataannya justru mereka ini tidak membayar 

pajak. Jadi dasar keadilan pemungutan pajak adalah karena orang-orang 

mempunyai kepentingan pada negara dan untuk menyelenggarakan kepentingan 

itu harus dibayar biaya, yaitu dalam bentuk pajak. 

3) Teori Gaya Pikul 

Teori ini pada hakekatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar 

keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan 

oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 

Untuk keperluan perlindungan ini diperlukan biaya yang harus dipikul oleh 

segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut, yaitu dalam bentuk pajak. 
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Yang menjadi pokok pangkal teori ini juga keadilan. Yaitu bahwa tekanan pajak 

itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan 

gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul dapat dilihat dari 

dua unsur yaitu unsur obyektif yang terdiri dari penghasilan, kekayaan dan 

besarnya pengeluaran (belanja) seseorang serta unsur subyektif yaitu segala 

kebutuhan terutama materiil, dengan memperhatikan besar-kecilnya jumlah 

tanggungan keluarga. Makin besar kebutuhan yang harus dipenuhi semakin kecil 

kekuatan seseorang untuk membayar pajak. 

4) Teori Bakti 

Teori ini sering disebut juga teori kewajban pajak mutlak, yang pada 

intinya mengatakan bahwa negara sebagai organisasi dari golongan, dengan 

memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan 

umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan dalam bidang 

pajak. Menurut teori ini dasar hukum atau dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak dalam hubungan rakyat dengan negaranya, dan justru sifat suatu negara 

maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Rakyatnya harus selalu 

menginsyafi bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk 

membuktikan tanda baktinya kepada negara. 

5) Teori Asas Gaya Beli 

Teori ini tidak mempermasalahkan asal mulanya negara memungut 

pajak, melainkan hanya melihat pada akibat pemungutan pajak tersebut, dan 

memandang akibat yang baik itu merupakan dasar keadilannya. Menurut teori ini 

maka fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil 
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gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga 

negara kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk 

memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu 

kesejahteraan. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, 

bukan kepentingan individu, bukan kepentingan negara melainkan kepentingan 

masyarakat yang meliputi keduanya (individu dan negara). 

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. 

Bagi negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan 

dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak di 

Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Pasal 23 ayat 

2 yang menyatakan bahwa: “pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea 

dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-

undang” (pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat). Di samping itu dalam menyusun undang-

undangnyapun harus diusahakan oleh pembuat undang-undang untuk tercapainya 

keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam menyusun undang-undang secara 

umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Hak-hak negara sebagi pemungut pajak (fiskus) yang telah diberikan oleh 

pembuat undang-undang harus dijamin terlaksananya dengan lancar. 
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2) Para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum yang tegas agar supaya tidak 

diperlakukan dengan semena-mena oleh fiskus dengan segala aparaturnya. 

3) Adanya jaminan hukum terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri 

atau perusahaan wajib pajak yang telah dituturkan atau disampaikannya 

kepada instansi-instansi pajak, dan rahasia itu tidak disalahgunakan. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena 

adanya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan 

fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Oleh karena itu 

kebijaksanaan pemungutan pajak harus diupayakan sehingga tidak menghambat 

lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan 

jangan sampai merugikan kepentingan umum dan meghalang-halangi usaha 

rakyatnya dalam menuju kebahagiaan. 

d. Pemungutan Pajak Harus Effisien (Syarat Finansial) 

Hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup 

sebagian dari pengeluaran-pengeluaran negara sesuai dengan fungsi yang pertama 

dari pemungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgetair). 

Oleh karena itu untuk melaksanakan pemungutan pajak hendaknya tidak 

memakan biaya pemungutan yang besar, dan pemungutan ini hendaknya dapat 

mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk 

memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya 

maka harus diterapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah 
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dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak 

yang sulit sehingga dapat menimbulkan infisiensi. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan 

warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus 

diterapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga 

masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem 

pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

Dalam kaitannya dengan asas atau persyaratan pemungutan pajak ini 

Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan nama Wealth of Nation 

mengemukakan ajaran “The Four Maxims” sebagai berikut: 

1) Asas “equality” yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-

masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan 

kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan 

yang dinikmati masing-masing wajib pajak di bawah perlindungan 

pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau 

diskriminasi diantara sesama wajib pajak. 

2) Asas “cartainly” yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus 

pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 

pemungutan pajak itu harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, 

obyeknya dan waktu pembayarannya. 
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3) Asas “convinience of payment” yaitu bahwa pajak hendaknya dipungut pada 

saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat 

mungkin dengan saat diterimanya penghasilan. 

4) Asas “efficiency” yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan 

sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih 

kecil dari hasil penerimaan pajaknya. 

7. Tatacara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu: 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan 

yang sesungguhnya atau yang nyata-nyata ada atau diperoleh oleh wajib 

pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak 

yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya diperoleh. 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Dalam stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan, dan 

anggapan tersebut tergantung pada bunyi Undang-undangnya. Adakalanya 

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun 

sebelumnya, sehingga pada permulaan tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang sedang berjalan. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel riel dengan stelsel fiktif. Pada 

stelsel ini pengenaan pajak dilakukan pada awal dan akhir tahun. Pada awal 
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tahun pajak dipungut berdasarkan suatu anggapan sedangkan pada akhir tahun 

pajak dipungut berdasarkan suatu kenyataan. Bila pajak menurut kenyataan 

lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus 

menambah, sebaliknya kalau lebih kecil maka kelebihannya akan 

dikembalikan. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu:  

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Menurut asas ini, negara dimana wajib pajak bertempat tinggal atau 

berkedudukan berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari 

semua penghasilannya. Menurut asas ini, siapapun yang bertempat-kediaman 

di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilannya baik yang diperoleh 

di Indonesia maupun di luar Indonesia. 

2) Asas Sumber 

Menurut asas ini, pengenaan pajak tergantung adanya sumber di suatu negara. 

Negara di mana sumber penghasilan berada, berhak mengenakan pajak dengan 

tidak mengingat dimana wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. 

Menurut asas ini siapapun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, akan 

dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia, baik wajib pajaknya 

bertempat-kediaman di Indonesia maupun di luar Indonesia. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas yang berdasarkan kebangsaan atau nationaliteit ini menghubungkan 

pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya Pajak Bangsa 
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Asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak 

tersebut. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Pada dasarnya ada 4 (empat) sistem pemungutan yang dapat di gunakan, 

yaitu: 

1) Official Assessment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pemungut pajak 

(fiskus). Dalam sistem ini masyarakat wajib pajak bersifat pasif menunggu 

ketetapan dari aparatur pajak atau pemungut pajak. Utang pajak baru timbul 

kalau sudah ada “Surat Ketetapan Pajak” dari aparatur pajak. 

2) Semi Self Assessment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu 

pembayar pajak (wajib pajak dan pemungut pajak(fiskus). Dengan sisitem ini, 

pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri berapa 

besarnya pajak yang akan terhutang untuk tahun berjalan dan berdasarkan 

taksiran tersebut wajib pajak menyetor pajak (yang merupakan angsuran). 

Pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya terhutang ditentukan oleh fiskus. 

3) Full Self Assessment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang atau menentukan 

besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada orang itu sendiri. 

Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, 
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menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut canpur tangan 

dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang (kecuali wajib pajak 

menyalahi peraturan yang berlaku). 

4) With Holding System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga 

(bukan oleh fiskus dan bukan oleh wajib pajak). 

d. Penerapan di Indonesia 

1) Dilihat dari stelselnya maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata atau riel 

stelsel, namun dalam pelaksanaannya diterapkan stelsel campuran, yaitu pada 

awal tahun (untuk keperluan pembayaran angsuran) diterapkan stelsel 

anggapan dan pada akhir tahun digunakan stelsel nyata. 

2) Dilihat dari asasnya maka untuk wajib pajak dalam negeri diterapkan asas 

domosili, untuk wajib pajak luar negeri diterapkan asas sumber dan untuk 

badan dan orang asing diterapkan asas kebangsaan. 

3) Dilihat dari sistemnya maka penerapannya adalah sebagai berikut: 

a) Sampai dengan tahun 1967 diterapkan official assessment system. Pada 

awal tahun pajak untuk keperluan pembayaran angsuran diterbitkan “Surat 

Ketetapan Pajak Sementara” sedangkan pada akhir tahun pajak, untuk 

menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya terhutang, diterbitkan 

“Surat Ketetapan Pajak Rampung”. 

b) Mulai tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 ditarapkan Semi Self 

Assessment dan Witholding System yang terkenal dangan tata cara MPS 
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dan MPO. Pada masa tersebut, basarnya angsuran pajak ditantukan oleh 

wajib pajak yang bersangkutan dan oleh “pihak ketiga” bardasarkan suatu 

anggapan, sedangkan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang 

ditetapkan oleh fiskus. 

c) Mulai tahun 1984 samapai dengan 1992 masih diterapkan Full Self 

Assessmrnt System. Pada sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan 

sepenuhnya untuk menentukan sendiri besarnya angsuran pajak dan 

besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Fiskus bersifat pasif dan 

hanya mengadakan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak (Munawir, 1992: 

43-46). 

8. Surat-Surat dalam Perpajakan 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak 

dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011: 31) 

Menurut (Munawir, 1992) menjelaskan bahwa dengan perubahan sistem 

pemungutan pajak dari official/semi self assessment ke full self assessment maka 

fungsi Surat Pemberitahuan juga mengalami perubahan, yang semula berfungsi 

sebagai sarana untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai obyek 

pajak atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang bersangkutan kepada 

fiskus, sekarang berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk: 

Kebijakan Pemerintah Daerah, Indra Susanto, Fakultas Hukum UMP, 2013



57 
 

1) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang, dan 

2) Merupakan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. 

3) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang telah dilakukan kepada orang 

atau badan lain dalam satu masa pajak. 

Jenis SPT, secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa 

Pajak. 

2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

SPT meliputi: 

1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

2) SPT Masa yang terdiri dari: 

a) SPT Masa Pajak Penghasilan. 

b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan 

c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai. 

SPT dapat berbentuk: 

1) Formulir kertas (hardcopy), atau 

2) E-SPT (Mardiasmo, 2011: 34-35). 
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b. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Mardiasmo, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi (SSP) yaitu sebagai bukti pembayaran 

pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang 

berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan 

penyatoran pajak yaitu di Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pos. 

c. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. Fungsi dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, 

sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. 

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapakan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang 
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mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan 

tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan. Fungsi dari SKPKBT yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang 

terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk 

menagih pajak. 

f. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Fungsi 

dari SKPLB itu sendiri adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan 

kelebihan pembayaran pajak. 

g. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah 

dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama 

dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 

h. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Fungsi dari STP itu 

sendiri adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib 

pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan alat 
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untuk menagih pajak. STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat 

Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan 

Surat Paksa (Mardiasmo, 2011: 37-46). 

9. Pajak Daerah 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008: 12). 

Menurut Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

dan pembangunan daerah. 

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada 

Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotapraja yang hasil 

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Misalnya 

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Bea 

Balik Nama, Pajak Pembangunan I dan sebagainya. Dasar hukum pemungutan 

Pajak Daerah adalah Peraturan Daerah yang bersangkutan dan lingkup 
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pemungutnya terbatas pada pajak-pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat) 

(Munawir, 1992: 22). 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah 

kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Rochmad Sumitro merumuskan pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten 

dan sabagainya. 

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak 

daerah kabupaten/kota terdiri dari:   

a. Pajak Hotel 

Dalam sebuah literatur, pajak hotel juga disebut sebagai Hotel Tax yang 

berarti bahwa pungutan tersebut dikenakan terhadap tamu hotel, yang 

pembayarannya dilakukan bersamaan dengan sewa hotel (Safri, 2003: 72). 

b. Pajak Restoran 

Adalah pajak atas pelayanan dan restoran. Menurut Peraturan Daerah  

Nomor 03 Tahun 1998 tentang Restoran, yang dimaksud dengan Pajak Restoran 

adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Subyek pajak restoran adalah 
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orang atau pribadi  yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, 

sedangkan obyek  pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran. Besarnya tarif pajak adalah adalah 10% dari jumlah 

pembayaran (Mardiasmo, 2008: 13). 

c. Pajak Hiburan 

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan 

nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk  berolah raga. Pajak 

Hiburan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pajak Hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas 

nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak ini adalah orang 

pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan dan obyek 

pajaknya adalah semua penyelenggaraan hiburan.  

Pajak hiburan atau istilah asingnya yaitu Leisure Tax adalah pungutan 

yang dikenakan terhadap berbagai bentuk hiburan seperti pertunjukan sandiwara, 

film, kabaret, klab malam, dan sebagainya. Di Indonesia jenis pajak ini termasuk 

dalam Pajak Hiburan sebagai salah satu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Safri, 2003: 72-73). 
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d. Pajak reklame 

Pajak Reklame atau sering disebut juga dengan istilah Advertising Tax 

adalah pungutan atas reklame, iklan atau bentuk promosi lainnya yang biasanya 

ditempatkan di luar ruangan (Safri, 2003: 68). 

Reklame  adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk 

dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari 

perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau 

dapat dilihat, dibaca dan/atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang 

perlukan oleh Pemerintah. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan 

hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan obyek pajak 

ini adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 

25% dari nilai sewa reklame (Mardiasmo, 2008: 13). 

Sedangkan dalam pasal 1 angka (6) Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang  

pajak reklame menyatakan bahwa : 

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, 

susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang 

ataupun untuk menarik perhatian umum  kepada  suatu barang, jasa atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah”.   

Kemudian dalam pasal 2 Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang  pajak 

reklame menyatakan nama dan obyek pajak adalah : 

“Ayat (1) menjelaskan Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas 

setiap penyelenggaraan reklame. 

Ayat (2) menjelaskan Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan 

reklame.  

Ayat (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada  ayat (2)  meliputi :  

-  Reklame Bilbooard/baliho/megatron; 

-  Reklame kain/spanduk; 
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-  Reklame melekat/stiker;  

-  Reklame selebaran;  

-  Reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor;  

-  Reklame udara;   

-  Reklame suara;   

-  Reklame film/slide;  

-  Reklame peragaan. 

Ayat (4) )  Setiap penyelenggaraan Reklame harus memperoleh Izin dari 

Bupati  atau Pejabat yang ditunjuk.  

Ayat (5)  Prosedur dan Tata cara memperoleh izin akan diatur lebih 

lanjut oleh Bupati. 

Pasal 4  

Ayat (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame.  

Ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame”. 

 

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian C 

Jenis pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

1998. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan 

bahan galian golongan C. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang 

mengambil bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajak ini adalah kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 

20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan bahan galian 

golongan C.   

f. Pajak Penerangan Jalan 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di 

wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh 

Pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2001. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan 
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yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak ini adalah setiap 

pengguna tenaga listrik. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 10% dari nilai 

listrik yang digunakan (Mardiasmo, 2008: 13).  

 

C. Perizinan 

1.  Pengertian 

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, di 

dalam kamus hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai: 

“overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld 

voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal 

toezicht is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden 

beschouwd” 

“Perkenan/izin dari Pemerintah berdasarkan undang-undang 

atau peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang 

pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada 

umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 

dikehendaki” (Ridwan, 2006: 206-207).  

Sedangkan pendapat lain yang menjelaskan tentang pengertian izin yaitu 

N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Barge yang mana membagi pengertian izin dalam 

arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut. 

“izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku pada warga. 

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa brdasarkan undang-

undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang 

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan dari suatu tindakan 

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 

atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. 

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada 

suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan 

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertantu atau 

untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah 
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mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak 

seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat 

melakukan pengawasan sekedarnya. 

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu 

tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dangan tujuan agar dalam 

ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat 

dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus, tetapi agar 

tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 

(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)” (Ridwan, 2003: 153-154). 

 

Menurut M. M. van Praag, izin merupakan suatu tindakan hukum sepihak 

(eenzijdige handeling, een overheidshandeling), sedangkan konsensi merupakan 

kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, 

yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah 

melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsensi, pemerintah 

menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat 

melakukan konsensi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin 

(Ridwan, 2003: 154-155). 

2.  Unsur-Unsur Perizinan 

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, terdapat beberapa 

unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut: 

a. Instrumen yuridis; 

b. Peranan perundang-undangan; 

c. Organ pemerintah; 

d. Peristiwa konkret; 

e. Prosedur dan persyaratan (Ridwan, 2006: 210-217). 
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3.  Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mempengaruhi para warga agar para warga mau mengikuti cara yang 

dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin 

berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, 

dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmanya. Hal ini berarti lewat 

izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu 

terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin 

merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri (Ridwan, 2006: 217-

218). 

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan 

konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman 

pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. 

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu 

(misalnya izin bangunan); 

b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan); 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar 

pada monumen-monumen); 

d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 

padat penduduk); 

e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” di mana pengurus harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu (Ridwan, 2006: 218).  
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