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BAB II 
ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK 

 
 
 

i dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi 
pokok dasar atau tumpuan berpikir. Kamus Umum Bahasa 
Indonesia member pengertian terhadap kata “asas” antara 

lain sebagai “suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau 
tumpuan berpikir” (Poerwadarminta, 1984).  
 

Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum 
atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum konkret, 
melainkan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar 
belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan  
di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum 
positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum 
dalam peraturan hukum konkret tersebut (Mertokusumo, 1991: 
33). Asas-asas itu (antara lain) adalah asas pembenaran 
pemungutan pajak oleh negara (rechtsfilosofis), asas pengenaan 
pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan 
asas dalam pembuatan undang-undang pajak. Sementara itu, 
menurut Miyasto, asas-asas perpajakan itu meliputi asas legal, asas 
kepastian hukum, asas efisiensi, asas non distorsi, asas sederhana 
(simplicity) dan asas adil (Miyasto, tanpa tahun). 
 
 
A. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara 

(Rechtsfilosofis) 
 
Disebut asas rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar 

pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu 
pertanyaan mendasar yang harus dicari jawabannya dari asas ini 
adalah: mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat? 
Atau, atas dasar apa negara mempunyai kewenangan memungut 

D 
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pajak dari rakyat? Terhadap permasalahan tersebut beberapa teori 
memberikan jawabannya, hal ini telah dijelaskan secara singkat 
pada BAB I di atas. 

 
1. Teori Asuransi 

 
Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang 
mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah 
(Soemitro, 1992: 29). Teori ini menyamakan pajak dengan premi 
asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan 
pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara 
disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. 
Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan 
kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi 
yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung 
dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi evenement. 
Sebaliknya, hak sipenanggung untuk menerima pembayaran premi 
itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti 
rugi bila terjadi evenement. Dalam kenyataannya negara tidak 
memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, 
mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim 
kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi 
evenement. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang 
secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak 
kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan. 

 
2. Teori Kepentingan (Aequivalentie) 

 
Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak 

terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan 
rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya 
kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar 
kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang 
harus dibayar (Soemitro, 1992: 30). 
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Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenar mengapa 
negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa 
kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu 
besarnya ekuivalen (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan 
oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan 
pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak 
saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah 
semua rakyat, termasuk yang tidak termasuk wajib pajak, juga 
memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang 
diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang 
dibayar oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut 
dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataan tidak seperti 
itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana 
hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara 
langsung. 

 
3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

 
Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. Teori tersebut 

didasarkan pada orgaan teory dari Otto Von Gierke, yang 
menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang  
di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, 
individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh 
karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap 
anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain 
kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan 
hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992: 31). 
Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena 
memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi 
rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan 
adanya bakti kepada negara (Pudyatmono, 2009: 39). 

 
4. Teori Daya Beli 

 
Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang 

menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang 
kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya 
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uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat 
melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi 
kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya 
berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang 
akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk 
kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak 
merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat 
dibenarkan (Soemitro, 1992: 31). Logika berpikir teori ini adalah 
oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik 
mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak 
memperoleh manfaat daripadanya. Jadi bukan dari satu pihak 
dibayar untuk pihak lain, di mana pembayar tidak mendapatkan 
apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya 
(Pudyatmono, 2009: 40). 

 
5. Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila 

 
Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong 

royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada 
pengorbanan keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan 
keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan 
Pancasila pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran 
pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan 
masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya uang pajak 
digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk 
masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat 
dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak 
pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. 
Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi 
kepentingan umum (Soemitro, 1992: 31). Dari sisi hubungan antara 
seseorang sebagai pribadi dengan sebagai anggota masyarakat 
semestinya mendapatkan perlakuan selaras. Pajak merupakan 
wujud kebersamaan. Tidak terlalu sulit kiranya memberikan contoh 
mengenai hal ini. Kalau pajak digunakan untuk membangun sarana 
kesehatan berupa Puskemas maka dapat dibayangkan bahwa yang 
paling banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan Puskesmas 
adalah masyarakat golongan ekonomi tidak/kurang mampu. 
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Sementara itu kelompok masyarakat mampu yang notabene 
merupakan pembayar pajak terbesar, umumnya tidak mau 
menggunakan Puskesmas tersebut sebagai sarana untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatannya. Fungsi subsidiaritas dan 
solidaritas sangat diperlukan apabila kita sepakat untuk 
mempertahankan hubungan dan kesatuan dalam berbangsa dan 
bernegara, disitulah peran pajak. 

 
 

B. Asas Pembagian Beban Pajak  
        
Berbeda dengan asas rechtsfilosofis yang mencari dasar 

pembenar pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat, asas 
pembagian beban pajak ini mencari jawaban atas pertanyaan: 
Bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara 
adil? Seperti banyak dikeluhkan oleh masyarakat mengenai 
ketidakadilan di bidang pajak, salah satu yang paling sering disorot 
adalah berkaitan dengan pembebanan pajak atau penentuan 
besaran pajak. Terhadap permasalahan tersebut sekurang-
kurangnya ada dua jawaban. 

 
1. Teori Daya Pikul 

 
Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai 

daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. de Langen, 
sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, adalah kekuatan 
seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, 
setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-
pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri 
beserta keluarganya (de Langen dalam Soemitro, 1992: 31). Atau 
menurut Mr. Ir. Cohen Stuart, disamakan dengan suatu jembatan, 
di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul 
jembatan dikurangi bobot sendiri (Soemitro, 1992: 31). Dari 
pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya 
pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang 
diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih 
dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang 



Asas dan Dasar Pemungutan Pajak…. 26 

memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi 
kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi 
tanggungannya. Apabila suatu jenis pajak menggunakan 
pendekatan daya pikul ini maka yang harus jelas adalah ukuran-
ukuran yang dipakai. Ukuran tersebut misalnya apakah yang 
dimaksud dengan penghasilan? Apa dasar untuk menentukan 
kebutuhan minimal? Apakah jumlah keluarga saja, struktur 
keluarga, atau bahkan sudah sampai pada kondisi keluarga yang 
bersangkutan? 

 
Menurut Rochmat Soemitro, teori ini dimasukkan ke dalam 

bagian dari teori-teori yang membenarkan pemungutan pajak oleh 
negara. Akan tetapi pada bagian akhir disampaikan otokritik yang 
menyatakan bahwa penempatan seperti itu kurang tepat 
mengingat teori ini tidak memberikan dasar yang membenarkan 
atas pungutan pajak oleh negara, melainkan merupakan dasar 
untuk memungut pajak secara adil (Soemitro, 1992: 30 bandingkan 
dengan Santoso Brotodihardjo, 1991: 32). Berdasarkan pendekatan 
daya pikul, pajak dikatakan telah dibebankan secara adil apabila 
mengacu pada daya pikul wajib pajaknya. Semakin besar 
kemampuan seseorang, tentu semakin besar pula pajaknya. Hal ini 
juga berlaku sebaliknya. Jadi yang digunakan untuk melihat 
keadilan beban pajak adalah kemampuan membayar (ability to 
pay) wajib pajak tersebut. Contoh jenis pajak yang menggunakan 
pendekatan daya pikul ini adalah pajak penghasilan. Di dalam pajak 
penghasilan, seseorang atau suatu badan baru dapat dikenakan 
pajak apabila mempunyai kemampuan bayar. Sementara terhadap 
wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak dalam negeri mereka 
dibatasi oleh batas PTPK (Penghasilan Tidak Kena Pajak), kalau 
untuk badan usaha mereka dapat dikenakan pajak bila mempunyai 
keuntungan bersih.  
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2. Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan (Benefit Principle) 
 

Santoso Brotodihardjo menyebutnya asas kenikmatan 
(Brotodihardjo, 1991, 32). Menurut asas ini pengenaan pajak 
seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa 
publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, 
pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan 
lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah 
dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan 
Bangunan menggunakan prinsip benetif ini mengukur aspek 
keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 1997). Dasar pemikiran 
penerapan prinsip ini di dalam pajak terhadap kekayaan adalah 
bahwa pelayanan publik (dari negara) telah menginginkan harga/ 
nilai kekayaan. Hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh Teori 
Hukum Alam Abad XVI, di mana salah satu fungsi negara adalah 
memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga dan oleh 
karena itu pemiliknya berkewajiban turut membayar pengeluaran-
pengeluaran negara (Musgrave, 1984: 160). Jadi tolok ukur untuk 
memberikan beban pajak bukan berdasarkan atas apa yang ada 
dalam diri wajib pajak, seperti kemampuan bayarnya misalnya, 
melainkan didasarkan pada apa atau seberapa besar yang ia 
peroleh dari negara. Kalau pendekatan daya pikul melihat 
kemampuan si subjek/wajib pajak maka pendekatan kemanfaatan 
ini akan melihat keuntungan yang diperoleh di subjek pajak.  

 
 

C.  Asas Pengenaan Pajak 
 

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas 
permasalahan siapa/pemerintah negara mana yang berwenang 
memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal 
ini pembicaraan menyangkut yurisdiksi suatu negara berhadapan 
dengan negara lain. Atas permasalahan tersebut ada beberapa 
jawaban, yaitu sebagai berikut: 
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1. Asas Negara Tempat Tinggal 
 
Asas ini sering disebut juga asas domisili. Asas tempat 

tinggal ini mengandung arti bahwa negara tempat seseorang 
bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, 
mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak   
terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka 
peroleh tanpa menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh 
(Soemitro, 1986: 50). Jadi yang mempunyai kewenangan untuk 
memungut pajak adalah negara tempat wajib pajak berdomisili 
dan dikenakan terhadap semua penghasilan (word wide income), 
maupun juga seluruh kekayaan di manapun berada. 

 
Menurut Tony Marsyahrul (2005: 3), asas domisili adalah 

asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada 
tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara  
di tempat wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang 
berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh 
dari mana pun. 

 
2. Asas Negara Asal (Negara Sumber) 

 
Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat 

di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, 
kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara di mana 
sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan 
pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu (Soemitro, 1986: 50). 
Dalam hal ini penghasilan yang dapat dikenakan pajak oleh negara 
tempat penghasilan itu diperoleh (sumber) hanya terbatas pada 
penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut. Dengan demikian 
sasaran pengenaan pajak menjadi sangat terbatas. 

 
Menurut Tony Marsyahrul (2005: 3), asas negara asal 

(negara sumber) disebutnya sebagai asas sumber yang merupakan 
asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada 
adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara 
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terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak 
memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

 
3. Asas Kebangsaan 

 
Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada 

status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara 
asal wajib pajak. Yang dikenakan pajak ialah semua orang yang 
mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa 
memandangi tempat tinggalnya (Soemitro, 1986: 50). Apabila asas 
ini digunakan oleh suatu negara maka sasaran pengenaan pajaknya 
adalah seluruh penghasilan dan kekayaan dari mana pun asalnya. 

 
Asas kebangsaan menurut Tony Marsyahrul (2005: 3), 

disebut dengan asas nasional. Asas nasional adalah asas yang 
menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan 
kebangsaan dari suatu negara. Untuk menghindari seorang wajib 
pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menganut salah 
satu dari ketiga asas tersebut, maka diadakan suatu perjanjian 
perpajakan (tax treaty). 

 
 
 

D. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
 
Di dalam kaitannya dengan asas pelaksanaan pemungutan 

pajak di sana dibahas bagaimana agar pelaksanaan pemungutan 
pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu 
kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi 
kas negara termasuk ke dalam asas ini adalah asas yuridis, 
ekonomis dan finansial. 

 
1. Asas Yuridis 

 
Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan 

jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, 
baik untuk negara maupun warganya (Brotodihardjo, 1991: 36).  
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Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala 
sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata 
lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi 
tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak 
yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus 
dan wajib pajak. Fiskus diberi jaminan terhadap pelaksanaan 
tugasnya. Misalnya, fiskus diberi kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan, dan sebagainya. Dalam hal ini kewenangan tersebut 
menjadi jaminan bahwa fiskus dapat memaksa berdasarkan  
hukum yang berlaku terhadap wajib pajak atau penanggung pajak. 
Demikian pula kepada wajib pajak atau penanggung pajak juga 
diberikan hak untuk memperoleh perlindungan. Misalnya ada 
kemungkinan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan, 
banding, gugatan, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar wajib 
pajak dan penanggung pajak tidak diperlakukan semena-mena. Hal 
lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya jaminan terhadap 
perlindungan rahasia dari wajib pajak atau rahasia dari 
penanggung pajak. Untuk itu harus juga mendapatkan 
perlindungan secara memadai.    

 
2. Asas Ekonomis 

 
Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping 

mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. 
Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya dikenakan 
semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah 
yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi 
keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan 
sangat memberatkan masyarakatnya. Bisa jadi pada gilirannya 
akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang kemudian 
secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan 
pajak. Demikian pula halnya pemanfaatan uang dari hasil pajak. 
Apabila semata-mata digunakan untuk pengeluaran yang tidak 
banyak menyentuh kehidupan masyarakat secara luas, banyak 
terjadi kebocoran dan penggunaan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maka juga akan 
menimbulkan resistensi masyarakat. Kiranya fungsi mengatur  



Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia….(Abdul Kadir) 31

di dalam pajak perlu mendapat perhatian. Apabila terhadap suatu 
kegiatan atau usaha tertentu, dalam keadaan tertentu memang 
secara adil dan objektif masih diperlukan adanya insentif pajak, 
misalnya, maka mestinya juga diberikan insentif pajak. Demikian 
pula apabila aspek kehidupan masyarakat secara luas di bidang 
tertentu memerlukan uang pajak tersebut maka mestinya hal ini 
juga mendapatkan porsi memadai. Oleh karena fungsinya yang 
demikian itu maka pemungutan pajak sebaiknya: 

a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat 
lancarnya produksi dan perdagangan; 

b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi 
rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan  

c. Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan 
umum. 
 
Adanya otonomi daerah kadangkala mendorong 

pemerintah daerah untuk menggunakan kewenangannya mencari 
sumber pendapatan daerah yang baru. Akan tetapi apabila hal ini 
dilakukan maka haruslah dicermati akankah hal itu mempunyai 
dampak negatif bagi ekonomi daerah tersebut dan masyarakat  
di daerah tersebut atau tidak. Sebagai contoh, suatu daerah sudah 
membuat peraturan daerah untuk mengenakan pungutan 
terhadap semua telur yang masuk dan beredar di pasar di wilayah 
tersebut. Akan tetapi, oleh pemerintah pusat, peraturan daerah 
tersebut kemudian dibatalkan. Sekalipun tarif pungutannya tidak 
begitu banyak, misalnya hanya Rp. 10,00 per butir, dampak 
ikutannya dapat menjadi besar. 

 
3. Asas Finansial 

 
Di sini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter, 

yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas 
negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak 
besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu 
pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk 
penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru 
pungut, dan sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan 
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itu ditekan. Atau, kalau memang secara riil tidak menguntungkan, 
sebaiknya tak perlu dilakulan pemungutan.  

 
Memang tidak mudah menyikapi hal ini, terutama dari sisi 

proporsionalitas besaran pajak. Kalau pemerintah hanya 
melakukan pemungutan terhadap pajak yang besar maka peran 
serta masyarakat pada lapisan bawah tidak tertampung. Tentunya 
bukan itu yang dimaksudkan di sini. Masyarakat diharapkan secara 
aktif mau memenuhi kewajiban pajaknya sekalipun hanya kecil 
sehingga dari sisi pemungutan dapat menekan biaya pemungutan. 
Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat selaku wajib 
pajak (Pudyatmoko, 2009: 46-47). 

 
 

E. Asas Pembentukan Ketentuan Pajak yang Baik 
 

Seperti diketahui bahwa sesuai dengan asas legal, sebuah 
peraturan di bidang pajak harus mempunyai referensi dalam 
undang-undang. Hal tersebut secara jelas tertera dalam Pasal 23 A 
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pasal ini selain 
memberikan dasar hukum bagi pemungutan pajak oleh negara 
terhadap rakyat, juga sekaligus mengandung dasar falsafah pajak. 

 
Dengan adanya syarat bahwa yang menjadi dasar hukum 

pemungutan pajak adalah undang-undang maka dengan sendirinya 
disyaratkan pula adanya persetujuan dari rakyat terhadap 
pemungutan pajak tersebut. Hal itu mengingat mekanisme 
pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah 
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan 
demikian, pemungutan pajak rakyat dapat dikatakan telah 
disetujui pemiliknya, yakni rakyat melalui wakil-wakil mereka yang 
duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Inilah yang sering disebut 
dasar falsafah pemungutan pajak. Ketentuan-ketentuan di bidang 
pajak tentunya juga dibuat dengan mengindahkan dasar falsafah 
tersebut.  
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Sebelum wakil-wakil rakyat menyetujui sebuah rancangan 
undang-undang perlu menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya. 
Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum, 
termasuk undang-undang dan peraturan lainnya, senantiasa 
mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. 
Artinya, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan 
anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. 
Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam 
masyarakat dan kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan 
juga agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang 
menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain 
(Rahardjo, 1996: 19). 

 
Apa yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro pada bagian 

asas-asas di muka kiranya dapat dijadikan dasar untuk pembuatan 
peraturan di bidang pajak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 
dikemukakan oleh Eikema Hommes bahwa pembentukan hukum 
praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain, 
asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 
pembentukan hukum positif (Eikema Hommes dalam 
Notoamidjojo, 1975: 49). 

Khususnya untuk pembentukan peraturan di bidang pajak 
ini, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation, Adam Smith 
memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil 
maka empat syarat berikut harus dipenuhi (Adam Smith dalam 
Rochmat Soemitro, 1992: 15): 

a. Equality and equity, 
b. Certainty, 
c. Convenience of payment, 
d. Economic of collection. 

 
Keempat pedoman ini disebut The Four Canons of Adam 

Smith adalah sering juga disebut The Four Maxime. Equality and 
equity mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana undang-
undang pajak senantiasa memberikan perlakuan yang sama 
terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama 
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Dalam hal ini di dalamnya terkandung maksud adanya larangan 
terhadap perlakuan diskriminatif. 

 
Certainty, mengandung arti kepastian. Undang-undang 

pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum 
kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa 
hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, 
undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan 
penafsiran ganda (ambigius). Apabila ketentuan mengenai sesuatu 
hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda maka 
seyogyanya dapat diberikan penjelasan seperlunya. Kemudian, 
apabila dimungkinkan, hal tersebut dimasukkan ke dalam batang 
tubuh undang-undang tersebut, misalnya dalam ketentuan umum 
Pasal 1. Tafsir otentik yang dimuat di dalam Pasal 1 akan 
meminimalisasi kemungkinan penafsiran ganda. 

 
Convenience of payment adalah bahwa pajak harus 

dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak 
mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib 
pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu 
membayar pajak sesuai kewajibannya, masing-masing wajib pajak 
tidaklah sama. 

 
Economic of collection, dalam undang-undang pajak juga 

harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya 
pengumpulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga 
diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif di mana biaya 
yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar 
daripada jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi ini 
sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak itu dibuat efisien. 

 
Rochmat Soemitro berpandangan bahwa pembuatan 

undang-undang pajak hendaknya memenuhi syarat-syarat 
tertentu, yakni (Soemitro, 1977: 21-22): 

a. Syarat Yuridis, di mana pajak haruslah adil. Keadilan 
tersebut mencakup sisi aturannya di mana pajak harus 
dipungut sesuai dengan kekuatan membayar (daya pikul). 
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Pelaksanaan undang-undang pajak pun harus diawasi 
supaya pejabat yang melaksanakan tidak sewenang-
wenang, sekaligus ada kesempatan untuk pengajuan 
keberatan dan pengaduan kepada atasan pejabat yang 
berwenang. Ditambahkan pula bahwa meskipun telah 
digunakan pertimbangan masak-masak saat suatu undang-
undang dibuat, pelaksanaannya dapat menjadi kurang adil. 
Untuk itu dapat dilakukan billijkheids ordonantie. 

b. Syarat Ekonomis, di mana pajak harus dibayar dari 
penghasilan rakyat (volkeinkomen) dan tidak boleh 
mengurangi kekayaan rakyat. Pajak tidak menghalang-
halangi kelancaran perdagangan dan perindustrian. Pajak 
tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat, umpama pajak 
atas barang-barang sandang-pangan yang memberatkan. 
Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat, misalnya 
sehabis panen, dan sebagainya. 

c. Syarat Keuangan, di mana hendaknya pajak yang 
dipungutnya cukup untuk menutup sebagian pengeluaran 
negara. Pajak juga tidak memakai ongkos pemungutan yang 
besar. 

  
Pengaturan pajak di dalam suatu undang-undang, seperti 

telah disinggung di muka, mempunyai dasar filosofis yang penting 
karena pajak merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan 
untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
rakyat melalui mekanisme persetujuan wakil-wakil rakyat yang 
duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sekalipun 
pengaturan pajak dalam undang-undang menjadi suatu keharusan, 
operasionalisasi ketentuan di bidang pajak ini kadang kala 
menghendaki pengaturan lebih lanjut melalui berbagai bentuk 
peraturan, baik yang termasuk dalam peraturan perundang-
undangan atau bukan. 

 
Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) dari 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, ada pelbagai bentuk peraturan 
perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: 
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 Undang-Undang Dasar 1945; 

 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; 

 Peraturan Pemerintah; 

 Peraturan Presiden; 

 Peraturan Daerah. 
     

Dari isi ketentuan tersebut terlihat bahwa tidak semua 
peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan legislatif. 
Terhadap produk hukum lainnya. Dalam Pasal 7 ayat (4) 
ditentukan: “Jenis peraturan perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sejalan 
dengan hal itu, dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara dijelaskan bahwa: 

Yang dimaksud dengan peraturan dengan peraturan 
perundang-undangan dalam Undang-Undang ini ialah 
semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang 
dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama 
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 
serta semua Keputusan Badan/atau Pejabat Tata Usaha 
Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 
yang juga bersifat mengikat secara umum. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

badan atau pejabat administrasi negara di samping dapat 
mengeluarkan keputusan yang tertulis dan bersifat individual juga 
dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat mengatur. Dalam hal 
ini keputusan seperti yang terakhir itu termasuk peraturan 
perundang-undangan, bukan merupakan keputusan dalam arti 
beschikkingsdaad van de administratie, melainkan termasuk 
pembuatan peraturan. 
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Di samping mengeluarkan peraturan perundang-undangan, 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya adakalanya mengeluarkan apa yang sering disebut 
peraturan kebijaksanaan (beleidsregels), Mengenai hal ini ada yang 
menyebutnya dengan istilah “hukum cermin” atau perundang-
undangan semu. Istilah ini kiranya merupakan terjemahan dari 
pseudo wetgeving (Belinfante, A.D dan Boerhanoeddin Soetan 
Batoeah, 1983: 82). Peraturan kebijakan tersebut dalam bidang 
pajak di antaranya banyak berupa petunjuk pelaksanaan, surat 
edaran, dan sebagainya. Peraturan kebijaksanaan ini dikeluarkan 
berdasarkan freies ermessen yang sering kali diterjemahkan 
sebagai kewenangan tidak terikat, merupakan kelengkapan yang 
diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun 
demikian, Wolf sebagaimana dikutip Ateng Syafrudin 
mengingatkan bahwa freies ermessen tidak boleh diartikan secara 
berlebihan seakan-akan badan atau pejabat administrasi negara 
boleh bertindak sewenang-wenang atau tanpa dasar, dan dasar-
dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan yang 
subjektif individual. Menurut Wolf, lebih baik jika dikatakan 
mereka bertindak berdasarkan “kebijaksanaan” (Hans J. Wolf, 
dalam Ateng Syafrudin, 1991). 

 
Menurut Philipus M. Hadjon dkk., peraturan kebijaksanaan 

bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Badan yang 
mengeluarkan peraturan kebijaksanaan adalah in casu tidak 
memiliki kewenangan pembuatan peraturan. Peraturan-peraturan 
kebijaksanaan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi 
mempunyai relevansi hukum. Peraturan kebijaksanaan 
mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, yang 
berarti bahwa manakala terdapat keadaan-keadaan khusus yang 
mendesak, maka Badan Tata Usaha Negara di dalam hal yang 
sifatnya individual ini harus menyimpang dari peraturan 
kebijaksanaan guna kemaslahatan warga yang bersangkutan.  
Di samping itu peraturan perundang-undangan termasuk bidang 
hukum dan karena mengandung suatu syarat pengetahuan yang 
tidak tertulis, yang berarti bahwa manakala terdapat keadaan-
keadaan khusus yang mendesak, maka Badan Tata Usaha Negara  
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di dalam sifatnya individual ini harus menyimpang dari peraturan 
kebijaksaan guna kemaslahatan warga yang bersangkutan.  
Di samping itu peraturan perundang-undangan termasuk bidang 
hukum dan karenanya dapat diuji dalam kasasi. Adapun peraturan-
peraturan kebijaksanaan termasuk dunia fakta dan karena itu tidak 
dapat berperan dalam kasasi (Hadjon, et.al. 1994: 152-154 dan  
A.D Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, 1983:  82-87). 
Seperti diketahui bahwa kekuasaan pemerintah tidak sekedar 
sebagai kekuasaan terikat, tetapi dalam batas tertentu mempunyai 
ruang diskresi. Kekuasaan diskresi ini menurut Philipus M. Hadjon 
dibebankan atas kekuasaan diskresi murni yang merupakan suatu 
kebebasan untuk memutus secara mandiri dan kekuasaan diskresi 
tidak murni untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan 
norma hukum yang samar-samar (Hadjon, tt).  

 
Dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan 

kebijaksanaan oleh pemerintah, asas-asas umum pemerintah yang 
baik mempunyai peran penting. Seperti dikatakan Indroharto, 
asas-asas umum pemerintah yang baik mempunyai pengaruh 
antara lain pada bidang pembentukan beleid pemerintahan  
di mana organ pemerintah diberi kebebasan kebijaksanaan oleh 
peraturan perundang-undangan atau tidak terdapat ketentuan-
ketentuan yang membatasi kebebasan kebijaksanaan yang akan 
dilakukan itu (Indroharto, 1985). Hal tersebut sesuai dengan peran 
asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni bagi pemerintah 
merupakan norma pemerintah, bagi hakim (khususnya yang 
menyelesaikan sengketa administrasi) merupakan dasar pengujian 
(toetsingsgrounden), dan bagi rakyat sebagai landasan untuk 
mengajukan keberatan dan banding. Akan tetapi mengenai 
fungsinya sebagai dasar pengujian bagi hakim ini, khususnya  
di Indonesia, masih diperdebatkan, misalnya Van Der Brug dan Van 
Burkens, di mana mereka berpendapat bahwa Hakim Tata Usaha 
Negara tetap tidak dapat mempergunakan asas-asas itu sebagai 
asas yang berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986. Alasan mereka, asas itu tidak 
terdapat sebagai kaidah (norm) tertulis dalam undang-undang  
di Indonesia (Salim, 1992).  
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F. Asas Perpajakan yang Lain 
 

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada 
kontraprestasi secara langsung maka suatu pungutan pajak harus 
memenuhi asas-asas sebagai berikut (Miyasto, tt): 

1. Asas legal, di mana berdasarkan asas ini setiap pungutan 
pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena 
itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam 
peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih 
rendah tingkatannya harus ada referensinya dalam undang-
undang. Dalam sistem perpajakan Indonesia hal tersebut 
dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 
1945, yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan 
negara berdasar Undang-Undang” (Setelah Amandemen, 
Pasal 23 tersebut berubah menjadi Pasal 23 A). 

2. Asas kepastian hukum, di mana ketentuan-ketentuan 
perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, 
kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian 
sehingga tidak bersifat ambigius. Ketentuan-ketentuan 
pajak yang ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah 
(loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh para 
penyelundup pajak. 

3. Asas efisien, di mana pajak yang dipungut dari masyarakat 
kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena 
itu suatu jenis pungutan harus efisien, jangan sampai biaya-
biaya pungutannya justru lebih besar daripada hasil 
penerimaan pajak itu sendiri. 

4. Asas non-distorsi, yakni bahwa pajak harus tidak 
menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, 
terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya 
tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi, sumber-
sumber daya dan inflasi. 

5. Asas kesederhanaan, dalam hal ini berarti bahwa aturan-
aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga 
mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak, 
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sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. 
Aturan-aturan pajak yang komplek di samping dapat 
menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga 
dapat ditafsirkan ganda sehingga menimbulkan adanya 
celah (loopholes). 

6. Asas adil, hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi 
beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus 
mencerminkan keadilan. Mengenai hal ini ada dua kriteria 
yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban 
pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu 
kemampuan membayar dari wajib pajak (ability to pay), 
dan prinsip benefit (benefit principle). 

 
 




