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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Terbentuknya Negara 
 

aluri alamiah dan fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial 
sejak dahulu selalu hidup bersama, berkelompok, bekerja 
sama untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan 

kehidupannya. Perkembangan peradaban dalam kehidupan 
membuat manusia menata pola kehidupannya lebih kepada 
hubungan sosial dalam kelompok yang lebih besar dan menetap 
dalam suatu daerah yang sudah diakui oleh kelompoknya dan 
adanya pengakuan dari kelompok besar lainnya pula.  

 
Kemudian untuk dapat mengatur kehidupan sosial dan 

berkelompok menjadi lebih baik, maka manusia membutuhkan 
seorang pemimpin yang dianggap lebih cakap, pintar, dan memiliki 
kharisma sebagai seseorang yang patut dihormati, ditaati 
perintahnya, dan diteladani sikapnya dan tingkah lakunya. Dengan 
adanya pemimpin kehidupan manusia lebih teratur dan adanya 
ketaatan anggota kelompok terhadap pemimpinnya menimbulkan 
dalam kelompok itu suatu kekuasan pemerintahan yang 
sederhana. Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mematuhi 
dan mendukung tata hidup dan peraturan yang ditetapkan 
pemimpin mereka, menghormati dan menghargai pemimpin 
mereka, yang pada akhirnya lambat laun peraturan itu menjadi 
peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati setiap anggota 
kelompok. 

 
Semakin luas dan kompleksnya kepentingan masing-masing 

kelompok itu, maka semakin besar dan banyak pula kesulitan yang 
timbul baik masalah internal maupun masalah dengan pihak 
eksternal. Interaksi antarkelompok juga memerlukan suatu aturan 
yang lebih terstruktur daripada sebelumnya. Hal tersebut yang 

N
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menjadi alasan mendasar perlunya dibentuk suatu organisasi yang 
lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Organisasi 
atau lembaga tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan dan 
mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan 
secara tertib dan lancar. Organisasi yang memiliki kekuasaan 
seperti itulah yang kemudian dinamakan negara. 

 
Konsep dan pengertian negara sebagai organisasi 

kekuasaan dipelopori oleh J.H.A. Logemaan dalam bukunya, Over 
De Theorie Van Een Stelling Staadrecht, yaitu bahwa keberadaan 
negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan 
masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. 
Pandangan seperti itu kemudian diikuti oleh Harold J. Laski, Max 
Weber, dan Leon Duguit, dalam pengertian yang luas mengenai 
negara, negara merupakan satuan sosial (masyarakat) yang diatur 
secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama 
(Suhady, 2003 dalam Devano dan Rahayu, 2006: 2). Negara dalam 
konteksnya sebagai organisasi kekuasaan di dalamnya terdapat 
suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu 
kelompok manusia (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai 
dengan kehendak negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat 
negara. 

 
Agar negara bisa mengatur rakyatnya, maka negara diberi 

kekuasaaan (authority) yang dapat memaksa seluruh anggotanya 
untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh negara. Kekuasaan tersebut berhak dimiliki oleh 
negara, karena secara historis timbulnya negara adalah untuk 
mengatur kehidupan yang lebih baik. 

 
Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-

wenang, di sisi lain negara juga menetapkan cara-cara dan batas-
batas sampai di mana kekuasaan itu bisa digunakan dalam 
kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi, 
maupun oleh negara itu sendiri. 
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1. Teori Mengenai Negara 
 

Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang 
asal mula negara dan kedaulatan, baik Teori Perjanjian yang 
dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau maupun Teori Homo 
Homini Lupus oleh Thomas Hobbes, berkesimpulan sebelum zaman 
Romawi dan Yunani Kuno telah ada suatu wadah yang menguasai 
dan memerintah penduduk. 

 
Mengenai terjadinya suatu negara terdapat beberapa teori 

antara lain sebagai berikut : 
a. Teori Kenyataan 

Negara timbul adalah sebagai suatu kenyataan. Jika sudah 
terpenuhinya unsur daerah kekuasaan, adanya rakyat, dan 
ada pemerintah yang berdaulat dan diakui oleh rakyat 
maupun kelompok besar lainnya, maka sudah terbentuklah 
suatu negara. Ini berdasarkan kenyataan yang telah ada 
membuat secara langsung terbentuknya suatu negara. 

 
b. Teori Ketuhanan 

Adanya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala 
sesuatu, apapun itu, tak akan terjadi apabila Tuhan tidak 
menghendakinya. Begitu pula dengan negara, jika Tuhan 
berkehendak suatu negara timbul, maka timbullah negara 
tersebut. 
 

c. Teori Perjanjian 
Perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya 
hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan 
kenegaraan, untuk hidup bersama, berkelompok, bekerja 
sama, dan bersosialisasi dalam suatu ikatan dan wadah 
yang dipimpin oleh pemimpin yang sudah diakui dalam 
bentuk organisasi kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar 
kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, 
supaya “orang yang satu tidak merupakan binatang buas 
bagi orang yang lain” (homo homini lupus). 
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d. Teori Penaklukan 
Suatu negara timbul karena serombongan manusia 
menaklukan daerah rombongan manusia lain. Agar daerah/ 
rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah 
suatu organisasi yang berupa negara. Bentuk penaklukan 
dapat berupa pemberontakan, peleburan negara menjadi 
satu, pendudukan daerah yang belum ada rakyatnya atau 
pemerintahannya, dan pelepasan diri dari penjajah (Kansil, 
2003 dalam Devano dan Rahayu, 2006: 3). 

 
2. Unsur-unsur Negara 

 
Wadah yang kemudian dikenal dengan nama negara 

mempunyai unsur-unsur pokok, yaitu: 
a. Daerah atau wilayah (darat, laut dan udara), 
b. Rakyat, 
c. Pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari 

negara lain, dan  
d. Memiliki tujuan. 

 
Dengan adanya unsur-unsur tersebut, maka eksistensi 

negara-negara di dunia tetap akan ada dan juga eksistensi 
pemerintahnya akan tetap ada. 

 
Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan 

unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, 
wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan 
hubungan internasional. Pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah 
dan pemerintah yang berdaulat, merupakan unsur konstitutif 
karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan 
dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat 
formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata 
aturan pergaulan internasional (Kansil, 2003 dalam Devano dan 
Rahayu, 2006: 4). 
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B. Fungsi Pemerintah 
 

Mengenai peran pemerintah dalam suatu negara, biasanya 
warga negara menerima begitu saja peraturan-peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah di mana hal tersebut seolah-olah memang 
seharusnya terjadi. Pemerintah berwenang dalam mengatur 
kehidupan berkenegaraan, menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif, dan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab 
pada perikehidupan rakyatnya. 

 
Ada 3 (tiga) fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh 

pemerintah, yaitu : 
1. Tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa 

segala upaya untuk memperbaiki kesalahan pasar. Misalnya 
monopoli. 

2. Program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. 
Misalnya, pemerataan pendapatan agar mencerminkan 
kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan 
miskin. 

3. Kebijaksanaan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi yang 
tajam dari siklus bisnis dengan cara menekan angka 
pengangguran dan inflasi, serta mempercepat laju 
pertumbuhan ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 1986 
dalam Devano dan Rahayu, 2006: 4-5). 
 
Menurut Miriam Budiardjo (1998), fungsi pemerintah dapat 

dikelompokkan menjadi : 
1. Melaksanakan penerbitan (law and order), untuk mencapai 

tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam 
masyarakat, maka negara harus melaksanakan penerbitan. 
Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai 
stabilisator. 

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 
Dewasa ini fungsi ini dianggap penting terutama bagi 
negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin 
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dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu 
rentetan Repelita, kini RPJP. 

3. Fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga 
kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara 
dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 

4. Fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui 
badan-badan pengadilan. 
      
Pada intinya peran pemerintah sangat besar dalam 

menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan 
perikehidupan masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam 
perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan 
ekonomi negara dan rakyatnya. Tanpa campur tangan pemerintah 
dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya 
tidak akan berjalan seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi 
kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan 
kondisi tersebut maka fungsi negara dalam mengusahakan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik. 

 
Selain masalah ekonomi, yang merupakan faktor penting 

untuk dijalankan dengan baik oleh pemerintah adalah penegakan 
hukum dan politik serta pertahanan negara. Dengan kondisi 
adanya kepastian hukum, keadilan yang seadil-adilnya dan kondisi 
pemerintahan dan negara yang kondusif akan menunjang 
berjalannya pembangunan ekonomi, yang tentunya akan menjadi 
dasar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang 
pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang 
makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara. 

 
Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya 

alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan 
fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara 
keseluruhan. Modal berupa dana selain dari potensi alam yang 
dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, 
royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan 
denda, serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga 
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negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah. Dari fungsi 
ekonomi pemerintah yang berhubungan dengan pajak adalah 
fungsi nomor 2, yakni keadilan masyarakat, di mana dengan pajak 
yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan 
dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Devano 
dan Rahayu, 2006: 6). 
 
 
C. Teori-teori Pemungutan Pajak 
 

Suatu negara dalam menjalankan fungsinya pemerintah 
atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal 
yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa 
pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya 
terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak 
mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah 
masyarakat hukum atau Gemeinschaft menurut Ferdinand 
Tonnies. Manusia hidup bermasyarakat masing-masing membawa 
hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam hal ini ada proses timbal 
balik antara individu dan masyarakat. Artinya, ada hak dan 
kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, 
hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu, 
adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga 
negara dalam memenuhi kewajibannya pada negara, dan negara 
kepada masyarakatnya. Oleh karenanya ada pembatasan hak-hak 
asasi manusia oleh masyarakat guna menghindari pergesekan yang 
ada berakibat buruk karena masing-masing individu 
mengedepankan masalah haknya saja. 

 
Pemerintah selaku pihak yang menjalankan 

penyelenggaraan kenegaraan seperti disinggung sebelumnya, yaitu 
memerlukan dana untuk membiayai fungsinya tersebut, 
mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya 
baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam hal 
meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan.  
Di sisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan 
memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi 
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tersebut, yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam 
pembiayaan negara. Dari kondisi ini terlihat bahwa antara negara 
dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik, yang 
tentunya dibatasi dengan aturan, norma, undang-undang guna 
menghindari kesewenangan pihak lain. Keberadaan pajak sebagai 
pungutan kepada rakyat suatu negara sudah ada sejak zaman 
Romawi. 

 
Sebagai gambaran adanya pajak sejak zaman Romawi, 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 
 Pada tahun 509-27 SM di Roma ada beberapa pungutan 

yang diwajibkan kepada rakyatnya, dengan sebutan seperti 
censor, questor, dan jenis pungutan lainnya. 

 Pajak langsung (tributum) dipungut pada zaman perang 
terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. 

 Setelah abad kedua penguasa Roma mengandalkan pajak 
tidak langsung yang disebut vegtigalia, seperti portoria 
yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan. 

 Di zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium, 
yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1 % dari omzet 
penjualan. 

 Di Italia dikenal decumae, yakni pungutan sebesar 10 % dari 
para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, 
termasuk penduduk Roma sendiri, dikenakan pajak 
langsung (tributum) yang tetap. 

 Di Mesir, pembuatan piramida pada akhirnya dilakukan 
dalam bentuk kerja paksa, yang pada mulanya adalah suatu 
bentuk pengabdian dan sifatnya sukarela dari rakyat Mesir. 

 Pada abad XIV di Spanyol dikenal dengan istilah alcabala, 
salah satu bentuk pajak penjualan. 

 Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi koloni 
Inggris, penduduk koloni mempunyai kewajiban membayar 
berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris, 
yang di kemudian waktu menjadi penyebab Revolusi 
Amerika, yaitu setelah diundang-undangkannya The Stamp 
Act (1765) dan The Townshend Act (1767). The Stamp Act 
merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap 
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penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas 
pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte perkawinan. 
The Townshend Act merupakan pemungutan terhadap teh, 
kertas, cat, dan kartu (Nurmantu, 2005 dalam Devano dan 
Rahayu, 2006: 7). 
 
Pemungutan pajak pada zaman Romawi tidak dilakukan 

oleh raja, tetapi melalui pendelegasian wewenang kepada 
pemungut pajak yang disebut publican. Pendelegasian ini 
menimbulkan akibat buruk yang di kemudian waktu diketahui 
rakyat dan disadari para raja, khususnya raja yang mau 
memperhatikan beban rakyat, yaitu adanya penyelewengan 
penerimaan pajak oleh pemungut pajak. Kemudian peran lapisan 
perantara pemungut pajak dihilangkan oleh Raja Roma, Diocletian 
pada tahun 284-305, dan memerintahkan supaya setiap 
pemungutan pajak secara langsung harus disetor ke kas negara.  
Di mana pengelolaan pemungutan pajak tersebut kemudian dibagi 
menjadi bendahara kaisar, bendahara negara (fiscus), dan dana 
untuk kaum veteran, karena makin bertambahnya penduduk dan 
makin luasnya daerah jajahan. 

 
Kata fiscus berasal dari kata Latin fisc yang berarti keranjang 

uang atau pundi-pundi raja yang kemudian mempunyai arti yang 
lebih luas, yakni bukan saja sebagai tempat penyimpan uang atau 
bendahara negara, tetapi juga meliputi petugas dan aparat negara 
yang bertugas memungut dan mengelola keuangan negara, 
termasuk pajak dan bea cukai (Devano dan Rahayu, 2006: 8). 

 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harus ada dasar 

pembenar mengapa suatu negara mempunyai hak untuk 
memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau 
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk 
memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah: 

1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan 
hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar 
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pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena 
memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. 
Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, 
makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, 
artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul 
masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat 
digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan 

atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besar 

kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 
Contoh: 

   Tuan A          Tuan B 
Penghasilan/bulan            Rp 2 juta                  Rp 2 juta 
Status   menikah          bujangan 

    dengan 3 anak 
 

Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan 
tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama 
besarnya. 
Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil dari tuan B, 
karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih 
besar.  

4. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan 
rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang 
berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran 
pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Jual Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 
Maksudnya memungut pajak berarti menarik jual beli dari 
rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. 
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Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke 
masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh 
masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2011: 3-4). 

 
 

D. Perkembangan Pemungutan Pajak 
 

Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil 
pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan, serta barang 
tambang mulia, seperti emas dan perak. Selain itu, pajak juga 
dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan 
tanpa diberi imbalan. Kemudian sejalan dengan perkembangan 
waktu, pajak dibayar dengan uang. Di seluruh dunia telah 
mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan 
negara dan sebagai alat mencapai tujuannya, walaupun tidak 
seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari 
sektor pajak. Ada beberapa negara yang memiliki potensi sumber 
daya alam negaranya sebagai penerimaan negara yang utama. 

 
Sejak zaman sebelum masehi pajak telah dipungut oleh 

penguasa suatu daerah untuk kepentingan penguasa. Setiap 
negara atau daerah telah mengakui betapa pentingnya 
penghimpunan dana dari rakyat baik itu untuk penguasa dengan 
tidak memperhatikan rakyat atau juga digunakan untuk 
kesejahteraan rakyatnya. Dengan hanya mengandalkan kerelaan 
rakyat semata untuk memberikan sebagian kekayaannya, dana 
yang terkumpul dirasakan tidak akan optimal, tidak mencapai 
target yang diharapkan. Maka bentuk iuran kepada penguasa 
tersebut merupakan suatu paksaan yang tentunya ada yang pro 
dan ada yang kontra. Penentuan siapa yang harus membayar 
pajak, bagaimana dasar pengenaan pajaknya, dan berapa besar 
tarif pajak yang dikenakan, ditentukan oleh keinginan penguasa 
semata. Pada akhirnya beban pajak yang harus dipikul jadi lebih 
berat, penguasa dengan kesewenangannya menentukan jumlah 
pajak sesuai kebutuhan penguasa bahkan melebihi yang 
dibutuhkan. 



Pendahuluan…. 12 

Beberapa sejarah kesewenangan penguasa dalam 
pemungutan pajak bagi rakyatnya: 

1. Lodwik XIV, Raja Perancis, dan istrinya Marie Antoinette 
tinggal di Istana Versailles adalah penguasa Perancis yang 
pada pertengahan abad XVIII secara semena-mena 
memungut pajak dari penduduknya. Pajak yang dipungut 
dari rakyatnya hanya untuk kepentingan Lodwik XIV beserta 
istrinya semata. Karena pemberontakan rakyatnya maka 
timbul Revolusi Perancis (1778). 

2. Di Inggris kesewenangan penguasa dalam memungut pajak 
kepada penduduknya dilakukan oleh Raja John (King John 
of England). Kemudian karena merasa beban semakin berat 
atas kesewenangan raja, pimpinan perwakilan (Baron) 
memaksakan piagam Magna Charta (1215) kepada rajanya.  
Salah satu pernyataan yang penting dalam piagam tersebut 
yang berhubungan dengan masalah perpajakan adalah “… 
taxes should not be imposed without the consent of the 
Common Council of the realm”. Pajak tidak seharusnya 
dibebankan kepada rakyat tanpa adanya izin dari Dewan 
Majelis Perwakilan dari kerajaan. Piagam ini merupakan 
tonggak pembatasan secara bertahap terhadap kekuasaan 
absolut monarki di Inggris. 

3. Di Indonesia tidak luput juga kesewenang-wenangan dari 
penjajah. Pemerintah kolonial Inggris yang menjajah 
Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles menerapkan 
kesewenangan pemungutan pajak dengan land rent (1813). 
Pemerintah kolonial Belanda juga melanjutkan 
kesewenangan dalam pemungutan pajak sehingga makin 
menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Pajak yang 
dipungut dari rakyat Indonesia benar-benar hanya 
digunakan untuk mengisi kas pemerintahan kolonial. 
 
Kesewenangan yang dicontohkan di atas itu merupakan 

suatu tindakan yang hanya didasarkan dari aturan dan keinginan 
penguasa semata. Sebab zaman dahulu raja dan penjajah adalah 
sosok yang harus dipatuhi dan diikuti kehendaknya. Kalau tidak, 
maka kekerasan dan siksaan yang akan diterima bagi yang tidak 
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mematuhinya. Segala bentuk penindasan hanya untuk kesenangan 
penguasa dihilangkan. Kemudian pemungutan pajak lebih 
menekankan kepada kemanusiaan. Banyak ahli pemikir  
di beberapa negara yang memperhatikan masalah pemungutan 
pajak oleh pemerintah dan memberikan sumbangan-sumbangan 
pemikiran bagi kemajuan pemerintahan suatu negara dalam hal ini 
adalah sektor penerimaan pajak. 

 
Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang 

baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak adalah 
beban yang harus dipikul rakyat suatu negara.  Karena merupakan 
beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya 
tidak memperoleh balas jasa secara langsung, maka keberadaan 
pajak menimbulkan pro dan kontra. Ahli yang mendukung 
terhadap ditetapkannya pajak adalah suatu yang benar dan dapat 
dipaksakan adalah Oliver Wendell Colmes, (Amerika Serikat) yang 
berpendapat bahwa “taxes are the price we pay for civilization”, 
bahwa pajak merupakan harga yang dibayar untuk suatu 
peradaban. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Oliver 
membenarkan adanya pungutan pajak sebagai suatu yang harus 
dilakukan untuk memajukan suatu negara. Pendapat lain yang 
mendukung adanya pungutan pajak yaitu di negara maju seperti 
Amerika Serikat, oleh Benyamin Franklin dengan adanya ungkapan 
“nothing is certain but tax and dead”, bahwa tidak ada seorang 
pun yang tidak akan tersentuh oleh pajak dan kematian. 

 
Memberikan suatu motivasi, dorongan kepada rakyat untuk 

dengan ikhlas membayar pajak adalah sesuatu yang perlu 
dilakukan. Karena membayar pajak adalah memberikan sebagian 
harta yang dimiliki kepada negara dengan cuma-cuma. Tanpa 
adanya imbalan secara langsung, hal ini tentu saja menjadi beban 
yang besar yang harus dipikul rakyatnya. Slogan “pay as you earn”, 
membayar seperti yang diperoleh, diperkenalkan pada masa 
pemerintahan F.D. Roosevelt untuk memotivasi warga Amerika 
Serikat memenuhi kewajiban perpajakannya berhubung 
peningkatan kebutuhan dana negara dalam menghadapi Perang 
Dunia II. Slogan lain yang menjadi pendorong perjuangan rakyat 
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untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan  
di Amerika Serikat adalah “no taxation without representation”, 
“taxation without representation is tyranny”, “taxation without 
representation is robbery”, pemungutan pajak oleh pemerintah 
berdasarkan persetujuan oleh rakyat yang diwakili di lembaga 
perwakilan rakyat. Pemungutan pajak tanpa adanya persetujuan 
rakyat disamakan dengan kesewenangan yang dilakukan 
pemerintah, sama juga dengan perampokan. Jadi, pemungutan 
pajak merupakan pengorbanan yang diberikan oleh rakyat 
(taxation) erat kaitannya dengan rasa terwakili (representation) 
(Nurmantu, 2005 dalam Devano dan Rahayu, 2006: 10). 

 
Pada negara-negara yang menganut demokrasi, pajak yang 

dibayar oleh penduduknya tentu harus berdasarkan atas 
persetujuan rakyat melalui partisipasi aktifnya di lembaga 
perwakilan rakyat. Dengan persetujuan dari rakyat melalui 
perwakilan maka disahkan suatu peraturan perundang-undangan 
perpajakan, sebagai dasar hukum kewajiban perpajakan. Pajak 
tersebut kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas publik dan 
membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyat. 

 
Konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa 

pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah 
disetujui oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. 
Ketentuan tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan 
prosedur perpajakan merupakan ketentuan yang harus mendapat 
persetujuan rakyat itu harus diatur dalam undang-undang. 

 
Mahkamah Agung Meksiko telah menegaskan bahwa 

penentuan unsur-unsur untuk menghitung dasar penghasilan kena 
pajak (tax base) dan tarif pajak (tax rate) merupakan elemen dasar 
dari prinsip pembatasan kekuasaan untuk mengenakan pajak yang 
pengaturannya harus diatur secara jelas dalam Undang-Undang 
Pajak. 
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Mahkamah Agung Estonia telah memberikan penegasan 
bahwa wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak 
apabila dalam undang-undang pajak terdapat ketentuan yang jelas 
terhadap semua unsur yang menjadi dasar perhitungan pajak, 
yaitu dasar perhitungan penghasilan kena pajak (tax base) dan tarif 
pajak (tax rate). 

 
Demikian pula Konstitusi Swedia yang menyatakan bahwa 

peraturan perpajakan yang bersifat untuk mengenakan pajak harus 
ditetapkan melalui parlemen (Darussalam dan Septriadi, 2005 
dalam Devano dan Rahayu, 2006: 11). 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang tersebut 

tentunya tidak bisa mengatur seluruh aspek pemajakan, maka ada 
yang perlu pendelegasian kekuasaan untuk mengenakan pajak  
di negara tersebut. Pendelegasian wewenang atau kekuasaan 
untuk beberapa aspek pemajakan dapat dilakukan kepada 
pemerintah selaku pelaksana pemerintahan. Yang tentunya harus 
ada batasan-batasan tentunya dan tidak keluar dari ketentuan 
peraturan perpajakan yang harus disetujui oleh rakyat (tax base, 
tax rate, dan tax procedure). 

 
Menurut Darussalam bahwa negara-negara Eropa 

Kontinental mengatur pemerintah hanya berwenang untuk 
menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural 
saja, seperti: 

a. Format dan bentuk surat pemberitahuan beserta 
lampirannya; 

b. Metode penyusutan; 
c. Penilaian persediaan; 
d. Ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak; 
e. Metode akuntansi untuk tujuan perpajakan; dan 
f. Prosedur registrasi. 

 
Putusan Pengadilan Spanyol juga telah menetapkan bahwa 

pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur 
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ketentuan pajak hanya dapat dilakukan untuk hal-hal yang 
berhubungan dengan penyesuaian akibat terjadinya inflasi. 
Pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah untuk menetapkan 
tax base dan tax rute juga tidak dapat dibenarkan di Estonia. 
Konstitusi Swedia dengan tegas menyatakan bahwa tidak 
dimungkinkan parlemen mendelegasikan kekuasaan mengenakan 
pajak kepada pemerintah. Di Belanda, terdapat pemisahan antara 
institusi pemerintahan yang diberikan kekuasaan untuk menyusun 
rancangan peraturan perpajakan yang akan diajukan ke parlemen 
(Directorate General for Tax and Customs) dan institusi yang 
melaksanakan ketentuan perpajakan (Dutch Tax and Customs 
Administration) (dalam Devano dan Rahayu, 2006: 11-12). 

 
 

E. Sejarah Perpajakan di Indonesia 
 

Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan 
seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan Pajang sudah mengenal 
bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang 
dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh 
kerajaan, maka sering kali mereka menerapkan pajak secara 
berlebihan. Upeti perorangan atau kelompok orang diberikan 
kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan 
tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah  
di Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-
kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi 
dan pemajakan barang dagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat 
mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban.  
Di Kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup 
swasembada dan otonom (Effendi, 2006 dalam Devano dan 
Rahayu, 2006: 12-13). Penyerahan tersebut lebih besar pada 
kepentingan ekonomi daerah atau kerajaan, membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan setempat, dan membiayai 
pertahanan dan kekuatan kerajaan. 

 
Kemudian VOC sebagai badan perdagangan menguasai 

wilayah Indonesia, dan tidak memungut pajak di daerah 
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kekuasaannya, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Tetapi 
mengenakan Pajak Usaha, Pajak Rumah, dan Pajak Kepala kepada 
pedagang Cina dan pedagang lainnya. Selain itu, VOC memiliki 
monopoli penjualan candu, garam, pemetikan sarang burung, dan 
lain-lain yang dijual pada pacht-pacht yang biasa dipegang oleh 
kapiten (Onghokham, dalam Effendi, 2006). Menurut Levyson 
Norman, Gubernur Jenderal Daendels juga mengadakan 
pemungutan pajak, menarik pajak pada pintu gerbang dan pajak 
penjualan barang di pasar (bazerregten), termasuk pula pungutan 
pajak terhadap rumah jadi (Siti Hatijah, dalam Effendi, 2006). 

 
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-

1815) menyelenggarakan administrasi dan reorganisasi yang 
mengeluarkan banyak uang. Raffles mengadakan pembaruan 
sistem pajak yang dikenal dengan landrente stelsel, di mana sistem 
pajak tersebut mengambil contoh dari Benggala, India. 

 
Pada masa penjajahan kolonial pajak merupakan hal yang 

dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak 
memperhatikan keadilan, kemampuan, dan hak asasi manusia 
Indonesia, tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan 
luar biasa rakyat Indonesia. Beberapa jenis pajak yang sejak masa 
penjajahan telah diterapkan di Indonesia dan perkembangannya 
akan dijelaskan selanjutnya. 

 
 

F. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional 
 

Sistematika dasar yang selalu dipergunakan dalam 
mempelajari ilmu hukum, tidak terlepas dari bagaimana tata 
hukum yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Sistematika 
umum yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Melihat sistematika dasar tata hukum di atas, maka letak 
Hukum Pajak berada dalam tata hukum nasional kita. Dalam 
literatur ternyata Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum 
Administrasi Negara, yang merupakan segenap peraturan hukum 
yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta 
aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara. 

 
Sekalipun kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari 

hukum administrasi negara, dalam pengaturan materinya banyak 
memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana, 
istilah-istilah yang digunakan, penafsiran yang digunakan, dan 
sanksi-sanksi yang digunakan banyak mengambil dari hukum 
perdata dan hukum pidana, sebagaimana dijelaskan di bawah ini 
(Ilyas dan Burton, 2007: 12-13): 
 
 
 
 
 

HUKUM 

HK. ADM TENTRA/ 
HK. ADM NEGARA 

HK. TATA TENTRA 
/HK. TATA NEGARA 

HUKUM PIDANA 
FORMAL 

HUKUM PIDANA 
MATERIAL 

HUKUM 
PERDATA 

(WVK) 

HUKUM 
PERDATA (BW) 

HUKUM TENTRA 
/HUKUM NEGARA 

HUKUM PIDANA 

HUKUM PERDATA 
FORMAL 

HUKUM PERDATA 
MATERIAL 

HUKUM PERDATA 
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1. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata 
 

Hukum Perdata merupakan hubungan hukum yang terjadi 
antara sesame anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak 
merupakan hukum publik (bagian dari hukum Administrasi Negara) 
yang mengatur hubungan hukum (khususnya masalah pemungutan 
pajak) antara Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak dengan 
masyarakat (disebut wajib pajak). Hubungan yang jelas tampak 
adalah bahwa dalam hukum pajak selalu mencari dasar 
kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum 
perdata misalnya berupa perjanjian-perjanjian, hal pendapatan 
(penghasilan), kekayaan, warisan. Seseorang yang melakukan 
perjanjian jual beli suatu barang, merupakan dasar bagi hukum 
pajak untuk melakukan pemungutan pajak/pengenaan pajak, 
misalnya transaksi pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai); 
transaksi penjualan tanah dan bangunan antara pihak penjual dan 
pihak pembeli, merupakan perbuatan hukum perdata. Perbuatan 
hukum ini merupakan sasaran atau objek dikenakannya 
pemungutan pajak atas transaksi tersebut. 

 
Hubungan lain misalnya mengenai pengertian/terminologi 

dalam hukum pajak yang banyak dipengaruhi oleh hukum perdata 
seperti pengertian wajib pajak yang dalam hukum perdata sering 

 HUKUM 

HUKUM 
NEGARA 

HUKUM 
PERDATA 

HUKUM 
PIDANA 

HUKUM TATA 
NEGARA 

HUKUM ADM 
NEGARA 

HUKUM 
PAJAK 
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disebut subjek hukum walaupun pengertian subjek hukum 
sebenarnya lebih luas daripada pengertian wajib pajak. Pengertian 
wajib pajak dalam hukum pajak tentunya dipengaruhi oleh hukum 
perdata pada umumnya.   
 

2. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana 

 
Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik 

merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat 
dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. 
Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak dipergunakan dalam 
peraturan Undang-Undang Pajak. Sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2000 yang dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi 
pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap wajib pajak 
yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan. Bahkan ancaman-
ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu kepada 
ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap wajib pajak yang 
memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang 
yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan 
diancam dengan Pasal 231 KUHP. 

 
Demikian juga apabila terjadi tindak pidana pajak, maka 

proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pajak mengacu 
pada ketentuan KUHP. Termasuk misalnya dalam hal pembuktian 
tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP 
(Ilyas dan Burton, 2007: 13-14).  
 
 




