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RINGKASAN 

MINOLLAH, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya,   Februari  2016. Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok Pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah. Promotor; Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Ko-Promotor; Prof. 
Dr. Gatot Dwi Hendro W., SH. M.Hum., dan Dr. Istislam, S.H., M.Hum. 

Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak rokok yang diatur dalam 
Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 
Pasal 30, Pasal 31, pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dibreakdown dalam 
Peraturan Daerah Provinsi.  

Dalam Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dinyatakan dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang 
ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok, sementara dalam Undang- Undang 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai digunakan istilah cukai hasil  tembakau. 
Secara gramatikal  pengertian “cukai rokok” dengan “cukai hasil tembakau” 
berbeda sehingga terjadi inkonsistensi dalam penggunaan istilah.  

Dalam  Pasal 2 ayat (1) huruf e UU PDRD pajak rokok ditetapkan sebagai 
pajak daerah provinsi, namun berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 2 ayat (4) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara 
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemungutan pajak rokok diserahkan 
kepada Kantor Bea dan Cukai yang bukan merupakan bagian dari pemerintah 
daerah hal ini tidak sesuai dengan ciri pajak daerah, dapat menimbulkan 
disharmonisasi hukum dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.  

Selanjutnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah menentukan hasil penerimaan pajak rokok disetorkan ke rekening kas 
umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dan 
paling sedikit 50% dialokasikan  untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan 
penegakan hukum, ketentuan ini dapat menimbulkan ketidak adilan  dan kurang 
tepatnya pemanfaatan hasil pajak rokok. Rumusan masalah dalam penelitian 
disertasi ini: mengapa terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam 
pengaturan pajak rokok pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Bagaimanakah rekonstruksi  pengaturan 
pajak rokok pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dikaji dari asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian 
hukum.  

Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis terjadinya 
inkonsistensi dan disharmonisasi hukum pengaturan  pajak rokok pada Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 
untuk menemukan serta memformulasikan alternatif pengaturan pajak rokok 
pada undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian 
hukum. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis (Philosofy 
Approach), pendekatan perundang-undangan, (Statute approach) pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). 



 Kesimpulan: Inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam pengaturan 
pajak rokok pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi daerah terjadi karena  pembentuk undang-undang menyamakan 
pajak daerah dengan surcharge, sifat pajak rokok yang obyektif, belum 
konsistennya arah fungsi pemungutan pajak rokok, kearah fungsi budgetair atau 
fungsi regulerend, dan kurang tepatnya pemanfaatan pajak rokok.  Rekonstruksi 
pengaturan pajak rokok  dikaji dari asas keadilan: distribusi pembagian hasil 
pajak rokok didasarkan pada jumlah hasil riil pemungutan pajak rokok  pada  
masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Rekonstruksi pengaturan 
pajak rokok dikaji dari asas kemanfaatan: diperlukan pemisahan sumber 
pembiayaan bagi pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena penyakit akibat 
dampak asap rokok, dan rekonstruksi pengaturan pajak rokok dikaji dari asas 
kepastian hukum, perubahan  ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.      

Rekomendasi yang diberikan yaitu: Pemerintah perlu menegaskan arah 
fungsi regulerend dalam pemungutan pajak rokok dengan meningkatkan jumlah 
tarif pajak rokok. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah  perlu merubah 
Pasal 1 Angka 19 menjadi: pajak rokok adalah  pajak atas pembelian rokok yang 
dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak rokok, atau   Pajak rokok adalah 
pajak atas pembelian rokok yang dipungut oleh pemerintah melalui Kantor Bea 
dan Cukai terhadap wajib pajak rokok. Pasal 27 ayat (4) menjadi: Pajak rokok 
yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) 
disetor direkening kas umum daerah secara proporsional berdasarkan hasil riil 
pemungutan pajak rokok pada wilayah provinsi, kabupaten/kota. Pasal 27 
ditambah satu ayat lagi, yaitu: ayat (6) Akibat hukum yang timbul dari peralihan 
kewenangan pemungutan pajak rokok sesuai dengan ayat (3) dan ayat (5) di 
atas diselesaikan melalui ketentuan  yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
ini  dan/atau peraturan daerah provinsi setempat. Pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten/kota perlu membentuk Balai Pengobatan Paru-Paru yang khusus 
melayani masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak asap rokok sehingga  
terlihat dengan nyata alokasi dari hasil pajak rokok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

MINOLLAH, Postgraduate Program  of Legal studies,  Faculty of Law Brawijaya 

University, February 2016. Reconstruction Arrangements Cigarette Taxes On the 



Act of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 on the Local Taxes and the 

Local Levies. Promotor: Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS, Co-Promotor: Prof. Dr. 

Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum, and Dr. Istislam, SH., M.Hum. 

One type of provincial tax is cigarette taxes stipulated in Article 1 
paragraph 19, Article 2, paragraph (1) letter e, Article 26, Article 27, Article 28, 
Article 29, Article 30, Article 31, Article 94 paragraph (1) letter c the Act of the 
Republic of Indonesia Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies and 
breakdown the Provincial Regulation. 

In the Act Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies declared 
imposition bases cigarette tax is duty specified by government to cigarette. While 
in the Act Number 39 of 2007 on Excise used the term tobacco excise. 
Grammatically, the definitions of “cigarette tax” with “excises on tobacco 
products” are different, causing inconsistency in the use of the term. 

In Article 2, paragraph (1) letter e of the Act Number 28 of 2009 on the 
Local Taxes and Levies, taxes on cigarettes are designated as local tax province, 
but under Article 27 paragraph (3) juncto Article 2 paragraph (4) of the 
Regulation of the Minister of Finance Number 115 / PMK.07 / 2013 as amended 
by the Finance Minister Regulation Number 102 / PMK.07 / 2015 on Procedures 
for Cigarette Tax Withholding and remittance, cigarette tax collection handed 
over to the Customs and Excise Office that is not part of the local government, 
this is not in accordance with the characteristics of the regional tax, can cause 
disharmony of law and can create legal uncertainty. 

Furthermore, the Act Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies 
determine the proceeds of cigarette taxes deposited to the account of the public 
treasury of the province proportionally based on population, and at least 50% is 
allocated to public health services and law enforcement, this provision could lead 
to injustice and flawed utilization of cigarette tax results.  

The problem of this dissertation research: Why the inconsistency and 
disharmony of law in the regulation of cigarette taxes in the Act of the Republic 
of Indonesia Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies.   How is the 
reconstruction of cigarette tax arrangements from the fairness of principles, The 
utility principles and the legal certainty principles? 

The aim of the research to comprehend and analyze the occurrence of 

inconsistency and legal disharmony cigarette tax arrangements on the Act 

Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies and to discover and formulate 

alternative arrangements of cigarette taxes in accordance with the principles of 

fairness, the utility principles and The legal certainty principles. 

The approach which used in this  research is the philosophical approach, 

the statute approach, the conceptual approach and the historical approach. 

Conclusion: Inconsistency and disharmony of law in setting the tax on the 
Act Number 28 of 2009 on the Local Taxes and Levies occurs because the 
formers Act equate with surcharge Local Taxes, cigarette taxes nature that 
objective, yet the inconsistent way the cigarette tax collection function towards 
budgetair function or function regulerend and Lack of specificity utilization 
Cigarette Taxes. The reconstruction of cigarette tax arrangements from the 
principles of fairness,  judging from the principle of distributive justice, cigarette 
tax revenue sharing based on the number of real voting results Cigarette Taxes 
on the respective provincial and district / city. The reconstruction of cigarette tax 



arrangements from the utility principles, there must be a separation affirmation 
source of financing for public health services affected by the disease due to the 
effects of secondhand smoke, and the reconstruction of cigarette tax 
arrangements from the aspect of legal certainty, make changes to the provisions 
of Article 1 paragraph 19, Article 27 of the Act Number 28 of 2009 on the Local 
Taxes and Levies.  

Suggestion : The Government needs to assert direction regulated function 
in voting Cigarette Tax by increasing the number of cigarette tax rate. The House 
of Representatives (DPR) and the government need to change the provisions of 
Article 1 point 19 to: Cigarette Tax is lease for the buying on cigarette levied by 
the Government of Taxpayers smoking or Cigarette Tax is lease for the buying on 
cigarette  levied by the Government through the Office of Customs and Excise of 
Taxpayers smoking.  Article 27 paragraph (4) becomes: Cigarette Taxes levied by 
government agencies as referred to in paragraph (3) deposited in the account of 
the Regional Treasury proportionally based on the results of real voting Cigarette 
Taxes on the province, regency / city. Article 27 plus another verse, namely 
paragraph (6) that the legal consequences arising from the transitional authority 
to tax cigarettes in accordance with paragraph (3) and (5) above settled through 
the provisions stipulated in this Act and / or Local Regulation of local provinces. 
Provincial Government, districts / cities needs to establish Medical Centre Lung 
(BPP) which specifically serve the people affected by the disease due to the 
impact of cigarette smoke, so that the apparent allocation from of cigarette taxs 
result.  
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KATA PENGANTAR  

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, taufiq, dan 

hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan disertasi yang berjudul 

”Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok Pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” ini dapat 

terselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam rangka penyelesaian studi 

untuk memperoleh gelar doktor ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.  

Disertasi ini mengkaji tentang pajak rokok yang diatur Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi se – Indonesia. 

Obyek pajak rokok adalah konsumsi rokok dengan dasar pengenaannya 

adalah cukai rokok sehingga dimaksud dengan pajak rokok adalah pungutan atas 

cukai yang dipungut oleh pemerintah, sementara cukai yang dipungut oleh 

pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Cukai 

digunakan istilah cukai hasil tembakau. Di sini nampak ketidak konsistenan 

Pembentuk Undang-Undang dalam penggunaan istilah cukai rokok dengan cukai 

hasil tembakau yang secara gramatikal jelas mempunyai makna yang berbeda. 

Sehingga muncul pertanyaan pajak rokok itu pajak atau surcharge.  

     Pajak rokok merupakan pajak daerah provinsi namun berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara 

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, pemungutan pajak rokok diserahkan 

kepada Kantor Bea dan Cukai, hal ini tidak sesuai dengan ciri dari pajak daerah 

itu sendiri, seperti dipungut di wilayah daerah yang bersangkutan, oleh 

pemerintah daerah setempat berdasarkan Peraturan Daerah, menimbulkan 

disharmoni berbagai ketentuan yang mengatur tentang pajak rokok dan dapat 

menimbulkan konflik norma. 

 Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Rokok ditentukan bahwa paling sedikit 50% penerimaan pajak rokok baik bagian 

provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 

Ketentuan ini mengadopsi konsep earmarking tax dimana peruntukan dan 



penggunaan pajak harus jelas dan pasti. Sehingga earmarking tax dalam pajak 

rokok menarik untuk dikaji karena menyangkut masalah filosofi, pajak berasal 

dari rakyat dan kemanfaatannya harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

Mengenai pembagian hasil pajak rokok untuk masing-masing provinsi 

ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan  70% 

penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota. Ketentuan ini tidak 

sesuai dengan ketentuan pemungutan pajak secara umum yang didasarkan pada 

hasil riil yang ada di masing-masing daerah, sehingga keadilan dalam pembagian 

pajak rokok masih patut dipertanyakan. 

Berdasarkan gambaran tersebut memotivasi  penulis untuk menganalisis 

mengapa terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi pengaturan pajak rokok pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dan bagaimana rekonstruksi pengaturan pajak rokok dikaji dari asas 

keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. 

Disadari bahwa penulisan disertasi ini mulai dari tahap persiapan, 

pelaksanaan, penyusunan hasil penelitian, dan penulisan naskah disertasi masih 

belum sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan penulis. Maka, 

masukan, saran dan kritik untuk penyempurnaan disertasi ini masih diperlukan 

dan penulis mengucapkan terima kasih untuk semua itu, teriring doa semoga 

masukan, kritik dan saran yang diberikan termasuk amal ibadah yang diterima 

oleh Allah SWT.. aamiin..aamiin ya Rabbal alamin. 

Akhirnya semoga hasil penelitian disertasi ini akan menambah khasanah 

pengetahuan dan  mendukung peningkatan kualitas penulis dalam melaksanakan 

tugas di Perguruan Tinggi.  

                                                                Mataram,     April 2016 

                                                                
                                                                MINOLLAH 
                                                                NIM. 10701010311102 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia baik oleh pemerintah mau- 

pun oleh pemerintah daerah pada hakekatnya adalah untuk melaksanakan/ 

mewujudkan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia 

keempat, yang memuat 4 (empat) kewajiban pokok negara yakni:1 

1. Protection function, Negara melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia; 

2. Welfare function, negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat; 

3. Educational function, Negara memiliki kewajiban mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 

4. Peacefulness function, wajib menciptakan perdamaian dalam 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat baik ke dalam maupun ke 
luar. 

Tujuan negara yang sudah ditetapkan dalam Alenia keempat Pembukaan 

UUD NRI 1945 menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus 

dijelmakan, dan pemerintah (alat negara) diberikan fungsi dan peran untuk 

mewujudkan cita-cita dimaksud.  

Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan 

umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan. Sedang 

tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi berdasarkan 

Pancasila, UUD NRI  1945 untuk menjaga tegak, lestari serta utuhnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                           
1 Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia , (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 

2009), hlm. 47-48. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (kemudian disingkat UU Pemda) dinyatakan antara lain:2  

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan,  dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.  bahwa efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah 
Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman 
daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan 
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.” 

Penjelasannya  antara lain menyatakan:3 

 “….Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada   daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.” 

Andi Mattalata Menyatakan:4  

 “Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, kepada daerah diberikan otonomi 

seluas-luasnya, agar masyarakat dapat  berperan serta dalam 

pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pancasila, pemerataan, 

keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi 

khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan seperti pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang pada akhirnya bertujuan juga 

pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara, 

pemerintah maupun daerah sudah pasti memerlukan dana. Salah satu sumber 

dana (penerimaan negara) adalah berasal dari pajak. Rochmat Soemitro, 

                                                           
2 Konsideran UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
3 Penjelasan Umum UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
4 Andi Mattalatta, Panduan  Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan 
United Nation Development Programme, 2008), hlm. 1-3. 
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menyatakan: ”Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu 

masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.” 5 ”Pajak 

menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan 

diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu.”6 

Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, 

Yaitu:7 

a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya; 

b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat 
ditunjukkan secara langsung; 

c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 
oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak 
daerah; 

d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya 
digunakan untuk public investement; 

e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari 
rakyat kedalam Kas Negara (fungsi budgetair), pajak juga mempunyai 
fungsi lain, yakni fungsi mengatur. 

Menurut Oyok Abuyamin:8 

 “Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutan pajak digolongkan 
menjadi dua, yaitu: a. Pajak Pusat/Pajak Negara, sebagai sumber utama 
penerimaan APBN dipungut/dikelola oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran  rutin maupun biaya 
pembangunan. Contoh: PPN/Ppn Bm, PPh. b. Pajak Daerah adalah pajak 
yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah 
(Provinsi/Kabupaten/Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber dana 
utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik 
biaya rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: Pajak Kendaraan 
Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.” 

                                                           
5 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1 (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 

1. 
6 Widi Widodo dan Dedy Djefris, Tax Payer‟s Right‟s Apa Yang Perlu Kita Ketahui 

Tentang Hak-Hak Wajib Pajak, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40. 
7 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak,  Edisi Terbaru, (Yogyakarta: 

Penerbit Andi, 2009), hlm. 4. 
8 Oyok Bunyamin, Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian  Undang-

undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 17. 
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Dalam pengertian pajak di atas terkandung makna bahwa tujuan 

pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara dan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dilihat melalui pendekatan ekonomi makro, pajak merupakan sumber 

penerimaan yang sangat potensial bagi negara, yang penggunaannya meliputi:9  

        “1. Pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai 

proyek pembangunan; 

2. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, 
rumah sakit/puskesmas, kantor polisi; 

3. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh 
lapisan masyarakat.” 

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu menyatakan:10 

“Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk 

penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan 

penguasa semata, melayani penguasa (service for the lord) dan juga 

hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun 

mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia kemudian lebih 

dikedepankan. Piagam Magna Charta di Inggris menjadi tonggak hak 

asasi manusia. Pernyataan dalam piagam tersebut salah satunya adalah 

“…. Taxes should not be imposed without the consent of the Common 

Council of the realm.” 

Kini pemungutan pajak bukan lagi sebagai sarana untuk perluasan 

kekuasaan, atau untuk menindas rakyat tetapi pajak dipungut dari rakyat dan 

akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk yang lain seperti 

pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sesuai 

dengan fungsi pajak,yaitu:11 

 “Fungsi budgetair, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

kedalam Kas Negara, dan fungsi mengatur atau nonbudgeter/nonfiskal 

dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara 

                                                           
9 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Brosur, 

Lebih Dekat Dengan Pajak, Anak Muda Ngerti Pajak, Tanpa Tahun, hlm 1. 
10 Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan (konsep, Teori dan isu),  

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2006), hlm. 55. 
11 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ketiga (Bandung: 

PT. Eresco, 1991), hlm. 204. 
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(Fungsi Budgetair) dan pajak berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dibidang ekonomi sosial (fungsi Regulerend).” 

Kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai 

konsekuensi dianutnya asas desentralisasi maka daerah diberikan hak untuk 

memiliki sumber keuangan sendiri. Di dalam UU Pemda ditentukan:12 

“ayat (1) sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah meliputi: 

1. pajak daerah; 
2. retribusi daerah  
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.       

                       ayat (2) pendapatan transfer sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 huruf b  
meliputi: 

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

1. dana perimbangan; 

2. dana otonomi khusus; 

3. dana keistimewaan; dan 

4. dana desa 
b. transfer antar daerah terdiri atas: 

1. pendapatan bagi hasil; dan 
2. bantuan keuangan.” 

 

Hal pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah dalam 

berbagai literatur, disebutkan bahwa: “tidak semua jenis pajak cocok untuk 

dijadikan sebagai pajak daerah.”13 Kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:14 

           “1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

3. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah 
serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota 
yang bersangkutan. 

                                                           
12 Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
13 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktoran Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Pedoman Nasional Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: 2007), hlm. 

17.  
14 Ibid. 
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Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah “obyek pajak sulit 

untuk dipindahkan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak atas 

pengambilan sarang burung walet. 

4. Potensi pajak memadai 
5. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek 

pajak pusat. 
Untuk menghindarkan beban masyarakat yang berlebihan untuk 

memikul pajak perlu dihindarkan terjadinya pajak ganda (double tax), 

dicontohkan pajak ganda antara lain pajak atas produksi rokok dan 

pajak atas produksi minuman keras karena kedua obyek pajak 

tersebut merupakan obyek cukai yang lebih layah dipungut oleh 

pemerintah pusat karena dampak dari pungutan ini tidakdapat 

dilokalisir. 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 
8. Menjaga kelestarian lingkungan.” 

 

Menurut Kristiadi15, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi 

beberapa persyaratan, antara lain:  

a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat 
b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya 
c. Biaya administrasinya rendah 
d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat 
e. Kurang dipengaruhi oleh “business cycle”  tapi dapat berkembang 

dengan meningkatnya kemakmuran. 
f. Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan 

secara nasional.”     
 

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja 

dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertimbangkan untuk dibatalkan 

pengesahannya. “Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak 

harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya”.16  

                                                           
15 Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat 

Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, Evaluasi 
Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 

2005. hlm. 25. 
16 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya, Bandung:  Penerbit 

CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 223. 
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Pemberian kriteria pajak daerah untuk membedakan antara pajak pusat, 

pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota, agar tidak terjadi pajak 

ganda. 

Menurut Syarifudin Suding: 17  

 “pajak daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi 
fiskal. Argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaannya, pemerintah 
daerah lebih mengerti dan memahami kebutuhannya dalam penyediaan 
pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya. Dengan menguasai 
potensi yang ada di daerah optimalisasi kegiatan pemungutan pajak 
daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.” 
 

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU PDRD), disebutkan:18 

     “Jenis pajak provinsi terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air permukaan; dan 
e. Pajak rokok.” 

Salah satu jenis pajak provinsi tersebut di atas adalah pajak rokok yang 

pengaturannya terdapat dalam BAB II PAJAK, Bagian Keenam Pajak Rokok, Pasal 

26 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 94 ayat (1) c UU PDRD dan merupakan 

fokus kajian dalam penelitian Disertasi ini.  

Dilihat dari segi kewenangan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e, 

di atas pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang 

kemudian  diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi, namun dalam kenyataannya 

pengaturan dalam Peraturan Daerah ada yang diatur secara khusus dalam 

Peraturan Daerah tersendiri misalnya Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 

                                                           
17 Syarifuddin Suding Anggota Komisi III DPR RI saat menyampaikan keterangan 

DPR RI dalam sidang lanjutan uji materi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang 
Sidang Pleno MK, Kamis (22/8/2013) Dalam Konstitusi, Edisi September 2013 Nomor. 79. 

hlm, 16. 
18 Pasal 2 (ayat) 1 UU PDRD. 
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8 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak rokok, sementara di daerah lain 

pengaturan pajak rokok terdapat dalam Peraturan Daerah tentang pajak daerah 

secara umum, misalnya Di Provinsi Sumatera Selatan pajak rokok diatur dalam 

BAB VII Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. Dengan demikian berarti daerah mempunyai penafsiran 

yang berbeda dalam pengaturan pajak rokok, hal ini terlihat  pada cakupan 

substansi pengaturan pajak rokok yang juga berbeda, yang menunjukkan adanya 

inkonsistensi dalam pengawasan terhadap peraturan daerah.  

Dilihat dari substansi, dalam UU PDRD antara lain dinyatakan: “Pajak 

rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah”19, 

obyeknya adalah konsumsi rokok20 dengan tarif 10% dari cukai rokok.21 

Sementara dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai 

(selanjutnya disingkat UU Cukai) dinyatakan:22 

 “Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: a. Etil   
alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 
oleh proses pembuatannya; b. Minuman yang mengandung etil alkohol 
dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dalam proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang 
mengandung etil alkohol; c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, 
cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau 
lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan 
pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.” 

 

Dari ketentuan pasal tersebut tidak ditemukan secara implisif istilah cukai 

rokok yang ada adalah “hasil tembakau” yang meliputi sigaret,23 cerutu,24 rokok 

                                                           
19 Pasal 1 angka (19) UU PDRD  
20 Pasal 26 ayat (1) UU PDRD  
21 Pasal 29 UU PDRD  
22 Pasal 4 ayat (1) UU Cukai 
23 Sigaret adalah  hasil tembakau yang dibuat dari tembakau  rajangan yang 

dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan 
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daun,25 tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya yang dikenai 

cukai, sehingga popular dengan sebutan “cukai hasil tembakau” yang dibagi 

hasilkan kepada daerah dengan sebutan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DBH HCT).  Dari segi gramatikal konsep dalam pasal-pasal kedua undang-

undang tersebut berbeda, tidak sinkron karena jelas berbeda pengertian “cukai 

rokok” dengan “cukai hasil tembakau” hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi 

dalam penggunaan istilah obyek pajak rokok.  

Hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dikenai cukai (cukai hasil tembakau), 

kemudian sigaret, cerutu, rokok daun, (yang sudah dikenai cukai hasil tembakau) 

dalam UU PDRD disebut dengan rokok, konsumsinya dijadikan sebagai obyek 

pajak rokok.  Kenyataannya berarti pajak rokok termasuk pajak tidak langsung 

yang bersifat “piggyback taxes” atau “surcharge” (tambahan) atas cukai rokok 

yang dipungut oleh pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria pajak yaitu 

“bersifat pajak bukan retribusi” sehingga masih patut dipertanyakan pajak rokok 

itu pajak atau bukan.  

Penetapan cukai rokok sebagai dasar pengenaan pajak rokok dapat saja 

menjadi preseden terhadap hal lain, misalnya terhadap cukai gula nanti bisa 

dipungut pajak gula, terhadap cukai minuman keras akan dipungut pajak 

minuman keras dan akan mempengaruhi harga barang-barang dimaksud yang 

                                                                                                                                                               
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. (Penjelasan 

Pasal 26 ayat (2) UU Cukai No. 39 Tahun 2007.) 
24 Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan nipah, daun jagung 

(klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan 
pengganti. (Penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU Cukai No. 39 Tahun 2007.) 

25 Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun 

tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau 
untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 

digunakan dalam pembuatannya. (Penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU Cukai No. 39 Tahun 
2007.) 
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pada akhirnya semua menjadi beban masyarakat, akan menimbulkan rasa 

ketidak adilan dalam masyarakat.  

Dilihat dari prosedur, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e, pajak rokok 

merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi, namun berdasarkan ketentuan 

Pasal 2726 UU PDRD pemungutannya dilakukan oleh instansi pemerintah, sesuai 

dengan ketentuan yang menyatakan:”pemungutan pajak rokok dilakukan oleh  

Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok”.27 Jadi 

secara administrasi pajak rokok merupakan pajak daerah yang penagihannya 

dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai yang bukan merupakan bagian dari 

pemerintah daerah.  

Dalam hal ini terjadi inkonsistensi pengaturan dimana pajak rokok 

dinyatakan sebagai pajak daerah namun mengapa pemungutannya dilakukan 

oleh Kantor Bea dan Cukai. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ciri pajak daerah  

yang diungkapkan oleh A. Azhari Samudra antara lain: “dipungut oleh daerah 

terbatas di dalam wilayah administrasi yang dikuasainya”.28 Pengaturan yang 

demikian tersebut juga tidak sesuai ketentuan umum mengenai tata cara  

pemungutan pajak daerah, seperti: wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan 

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis dan nota perhitungan), 

SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Dalam jangka waktu 5 Tahun sesudah saat 

                                                           
26 Pasal 27 ayat (3) “Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang 

berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok” dan Pasal 27 
ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak 

rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. 
27 Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

115/PMK. 07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok  
28 Samudra, Azhari A, Pengantar Pajak Daerah, (Jakarta: Penerbit Program 

Diploma 3 Administrasi Perpajakan Fisip – UI, 2004), hlm. 49. 
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terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 

yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Penyerahan penagihan pajak kepada Kantor Bea dan Cukai dapat 

menimbulkan konflik norma dalam UU PDRD dengan UU Cukai. Konflik norma ini 

terlihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  

Di dalam  UU PDRD dinyatakan:29 

”Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 

atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 

a. SPPT 
b. SKPD 
c. SKPDKB 
d. SKPDKBT 
e. SKPDLB 
f. SKPDN 
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.” 
Sesuai dengan ketentuan tersebut maka wajib pajak rokok hanya boleh 

mengajukan keberatan Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 

apabila menurutnya ada ketidak sesuaian perhitungan jumlah pajak yang harus 

dibayarkan dengan penetapan jumlah pajak yang diterbitkan oleh  fiskus.  

Sementara Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (kemudian 

disingkat UU Cukai) menentukan:30 

”Orang yang berkeberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai dalam 
penegakan undang-undang ini, yang mengakibatkan kekurangan cukai 
dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan dengan menyerahkan 
jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa 
denda yang ditetapkan.” 

 
Ketidak pastian hukum yang dapat muncul kemudian kemana wajib pajak 

rokok akan mengajukan keberatan terhadap pembayaran rokok yang dibebankan 

                                                           
29 Pasal 103 ayat (1) UU PDRD. 
30 Pasal 41 ayat (2) UU Cukai. 
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kepadanya, apakah kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau 

kepada Kantor Bea dan Cukai yang melakukan pemungutan pajak rokok. Kalau 

kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini tentu pejabat 

daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah) tidak mungkin karena 

dasar penagihan pajak rokok bukan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).  

Dalam perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah permasalahan 

yang selalu didengungkan adalah sudah adilkah pemerintah dalam melakukan 

pemungutan pajak, bermanfaatkah pajak bagi rakyat/pembayarnya, apakah 

tujuan pajak untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti 

yang telah digariskan dalam undang-undang perpajakan akan bisa terwujudkan.  

Melihat balik kebelakang, bahwa semenjak abad ke-18 telah timbul 

berbagai asas dalam pemungutan pajak yang berkembang sesuai dengan 

zamannya, seperti: Asas pembenaran pemungutan pajak oleh Negara 

(rechtsfilosofis), misalnya:  teori asuransi, teori kepentingan (Aequevalentie), 

teori bakti (Kewajiban pajak mutlak), teori daya beli, teori daya pikul, teori 

pembangunan. Asas pembagian beban pajak, misalnya: teori daya pikul dan 

prinsip kemanfaatan/kenikmatan (benefit principle), asas-asas pengenaan pajak, 

misalnya: asas tempat tinggal, asas sumber dan asas kebangsaan, asas 

pelaksanaan pemungutan pajak, misalnya: asas yuridis, asas ekonomis dan asas 

finansial atau prinsip-prinsip pemungutan pajak, asas pembentukan ketentuan 

pajak yang baik, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang harus 

memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:31 

a. Equality and equity, 
b. Certainty, 

                                                           
31 Adam Smith dalam Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, (Bandung: 

PT. Eresco, 1992), hlm. 15. 
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c. Convinience of payment 
d. Economic of collection. 

 

Selain asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara, asas pembagian 

beban pajak, asas pengenaan pajak, asas pelaksanaan pemungutan pajak, 

pemungutan pajak harus memenuhi asas-asas perpajakan yang lain, sebagai 

berikut:32 

1. Asas legal, berdasar asas ini setiap pemungutan pajak harus 

didasarkan pada undang-undang. 

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. 

3. Asas efisiensi, di mana biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari 
hasil yang diperoleh. 

4. Asas nondistorsi, pajak harus tidak boleh menimbulkan adanya 
distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. 

5. Asas kesederhanaan, aturan-aturan pajak harus dibuat secara 
sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib 
pajak, sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. 

6. Asas adil, hak ini terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada 
berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan rasa keadilan. 
Mengenai hal ini ada 2 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 principle, pengenaan pajak seimbang dengan manfaat yang 
diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh 
pemerintah.” 

 

Dari teori-teori tersebut di atas dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok 

besar, yaitu;33 pertama, kelompok teori berusaha “mempertahankan persoalan 

pembenaran dasar keadilan” kepada tindakan negara untuk memungut pajak; 

antara lain didukung oleh teori-teori pemungutan pajak (teori kepentingan, teori 

asuransi, teori wajib bayar pajak mutlak, teori daya pikul), kedua, adanya aliran 

yang berusaha kearah “peniadaan persoalan pembenaran dasar keadilan” kepada 

tindakan Negara yang memungut pajak, seperti yang kini dianut adalah ajaran 

                                                           
32 Miyasto, Dalam Y. Sri Pudyatmoko. Op cit. hlm. 53-54. 
33 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 100.  
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asas daya beli dari Prof. Adriani,34  menyatakan: negara menggunakan 

kemampuan wajib pajak (rakyat) berupa daya beli untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan/Negara. Negara memungut pajak dari wajib 

pajak (rakyat) karena oleh negara akan dikembalikan lagi kepada wajib pajak 

berupa pelayanan kepentingan umum dan pemeliharaan kesejahteraan. 

Pertanyaan yang mendasar kemudian bagaimana cara mewujudkan 

keadilan dalam pemanfaatan uang pajak. Sementara dilihat dari karakteristik 

pajak berupa pungutan yang  dapat dipaksakan dan wajib pajak tidak mendapat 

kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, dan gunanya untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sehingga pajak tidak bisa 

dinikmati/diperoleh manfaatnya secara langsung. Tidak seperti retribusi yang 

langsung mendapat kontra prestasi sehingga jelas manfaat yang bisa diterima 

langsung oleh pembayarnya.  

Uang pajak adalah uang yang berasal dari rakyat, dan digunakan untuk 

membiayai kepentingan umum/kepentingan rakyat.35 Dan oleh Ning Rahayu, 

dinyatakan: 36 

 “Secara umum identifikasi manfaat pajak ada 14, yaitu fasilitas dan 
infrastruktur, dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, 
subsidi pangan, subsidi BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan dan 
keamanan, pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan 
bencana, kelestarian budaya, transportasi massal dan biaya listrik 
terjangkau.” 

 

Demikian banyak manfaat hasil pajak yang sudah dapat dinikmati oleh 

masyarakat namun karena masih adanya “anggapan” kurangnya akuntabilitas, 

                                                           
34 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, (Bandung-Jakarta: PT. Eresco, 

1982), hlm. 116. 
35 Rochmat Soemitro, 1996, Asas Dan Dasar Perpajakan 1,  Op Cit , hlm. 9. 
36 Ning Rahayu, Alokasi Pajak Harus Transparan, http://www.antaranews.com/ 

berita/ 400853, hlm. 1.  diunduh tanggal 25 Oktober 2014. 

http://www.antaranews.com/%20berita/%20400853
http://www.antaranews.com/%20berita/%20400853
http://www.antaranews.com/%20berita/%20400853


15 
 

tranparansi dan inefisiensi dalam penggunaan/pemanfaatan uang pajak se- 

hingga masih ada “keraguan masyarakat” jangan-jangan uang pajak dikorupsi 

terus. Lebih-lebih dengan banyaknya kasus korupsi pajak, seperti kasus pajak 

Gayus Tambunan, Dhana Widiatmika, Pragono Riyadi. Masalah  keadilan dalam 

pemungutan  pajak dan pemanfaatan hasil pajak masih terus dipermasalahkan 

karena “Belum terbukti pemanfaatan hasil pajak berkorelasi dengan 

pembayarnya (wajib pajak).” Sehingga pemungutan pajak tetap dianggap 

mempunyai resistensi yang cukup besar terhadap para wajib pajak. Hal ini sesuai 

dengan jargon aliran utilitisme, “we pay the tax and we get the benefit.” 

Salah satu cara pengembalian hasil pajak kepada rakyat adalah melalui 

earmarking tax  yaitu “kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran 

yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik 

ditentukan peruntukannya.”37 E-mark dimaksudkan untuk akuntabilitas dan 

tranparansi dalam pengelolaan pajak.”38 “melalui kebijakan “earmarking” ini 

daerah secara bertahap akan terus berpacu melakukan perbaikan (sustainable 

development) kualitas pelayanan publik di daerahnya.”39  menurut Widi Widodo 

& Dedy Djefris, “Alokasi pajak secara langsung untuk peruntukan tertentu akan 

mendorong masyarakat lebih partisipatif dalam menunaikan kewajiban 

pembayaran pajaknya.”40 

                                                           
37 Departemen Keuangan RI, Kajian kelayakan Penerapan Earmark Tax di Indone- 

sia, www.fiskal depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view.mobileasp?id=20131028 

10465787550783, hlm. 1. diunduh tanggal 28 Oktober 2013. 
38 Pendapat Akhir Fraksi Demokrat Terhadap Rancangan Undang-Undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 
39 Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 
40 Widi Widodo & Dedy Djefris, Tax Payer‟s Rights Apa Yang Perlu Kita Ketahui 

Tentang Hak-Hak Wajib Pajak (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 25. 

http://www.fiskal/
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Penerapan Tax earmarked di Indonesia, terlihat dalam UU No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang Pasal 49 

menyatakan:  “pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan 

minimal 20 persen untuk anggaran di sektor pendidikan, di luar gaji pendidik dan 

pendidikan kedinasan.”41 Kesuksesan earmarking di bidang pendidikan ini patut 

dipertanyakan,”42  pertama, penerapan untuk kasus anggaran pendidikan 

sesungguhnya membuat anggaran menjadi kurang flexsibel. Contoh anggaran 

pendidikan yang berlimpah menyulitkan  Pemerintah provinsi Jawa Timur untuk 

mengalokasikan anggaran tersebut. Kedua, alokasi dan kebutuhan dana tidak 

dimonitoring dan dievaluasi oleh pemerintah, akibatnya earmarking dinilai mudah 

untuk disalahgunakan.  

Contoh lain dari earmarking di  Indonesia adalah revenue sharing (dana 

bagi hasil) dimana hasil hutan dari daerah akan dikenai pajak sesuai kebijakan 

Pemerintah Pusat. Kemudian, dari besaran nominal yang disetorkan ke 

pemerintah pusat sebesar 10% dikembalikan ke daerah sebagai sumber 

pendapatan yang stabil tanpa harus melewati perumusan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana hasil hutan digunakan untuk 

reboisasi.    

Revenue sharing dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut 

masih diterapkan sampai saat ini, misalnya cukai hasil tembakau yang dibuat di 

Indonesia setiap tahunnya oleh Pemerintah dibagi hasilkan sebesar 2% (dua 

persen) kepada provinsi Penghasil Cukai Hasil Tembakau dan Provinsi Penghasil 

Tembakau. Selanjutnya pembagian tersebut 40% (empat puluh persen) untuk 

                                                           
41 Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 
42 Departemen Keuangan RI, Kajian kelayakan Penerapan Earmark Tax di Indone- 

sia, www.fiskal depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view.mobileasp?id=20131028 
10465787550783, Ibid. hlm 2-3. 

http://www.fiskal/
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kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk 

kabupaten/kota lainnya serta  30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil.  

Penggunaan DBH-CHT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 200743 hanya diperuntukkan untuk lima hal, “(i) mendanai peningkatan 

kualitas bahan baku, (ii) mendanai pembinaan industri, (iii) mendanai pembinaan 

lingkungan sosial, (iv) mendanai sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau 

(v) mendanai pemberantasan cukai ilegal. Lima sektor ini kemudian diturunkan 

lebih lanjut dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008”44 dan Permenkeu Nomor 

20/PMK.07/2009.45 

Dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 hampir sebagian besar 

tanggung jawab untuk mendorong dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan 

yang didanai oleh DBH-CHT dilakukan oleh kepala daerah, baik gubernur atau 

bupati/walikota. Kepala daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang 

besar untuk memastikan usulan program dan terlaksananya kegiatan yang akan 

didanai oleh DBH-CHT. 

 DBH CHT yang dibagikan tersebut bersifat specific grant, dimana peng- 

gunaannya sudah diarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu  

sebagai sumber dana untuk melakukan kegiatan pembinaan-pembinaan (industri 

lingkungan sosial), sosialisasi peraturan  di bidang cukai, dan untuk mendanai 

peningkatan kualitas bahan baku, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

                                                           
43 Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai  
44 Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau. 
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Penerapan earmarked taxes menimbulkan pro dan kontra yang pro 

beranggapan earmarked taxes merupakan promo pajak bahwa peruntukkan 

pajak sudah jelas dan tidak hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek 

yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Earmarked taxes juga menjamin 

proyek akan „aman‟ karena mendapat dana yang tetap. Sedangkan yang kontra 

berpendapat earmarked taxes hanya akan menguntungkan proyek-proyek 

tertentu yang biasanya mendapat perhatian media massa dan diisi expert-expert 

yang ahli membuat laporan tentang proyek-proyek mereka. Penerimaan pajak 

untuk sektor lainnya yang sebenarnya penting dapat luput dari perhatian 

sehingga   tidak berjalan baik karena masyarakat terlambat mengetahuinya.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan, bahwa: “perimbangan terdiri atas 

dana bagi hasil: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus”.46  

Kemudian dikaitkan dengan pasal 258 UU Pemda dana perimbangan merupakan 

bagian pendapatan transfer daerah dari pemerintah selain dari dana otonomi 

khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Selain transfer pemerintah pusat 

terdapat transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan 

bantuan keuangan.  

Revenue sharing dibidang pajak daerah ditentukan  dalam UU PDRD yang 

menetapkan: 47 

“Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian  diperuntukkan bagi kabupaten 
/kota diwilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

                                                           
46 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 
47 Pasal 94 ayat (1) UU PDRD.  
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a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% 
(tiga puluh persen) 

b. Hasil peneriman  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan 
kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) 

c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota 
sebesar 70%”(tujuh puluh persen), dan 

d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten 
/kota sebesar 50% (lima puluh persen).”  

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air permukaan, merupakan pajak provinsi yang pemungutannya langsung 

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Namun pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak rokok ketentuan pemungutannya berbeda. Pajak 

Rokok pemungutannya dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil  

simulasi awal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa “potensi 

pemungutan pajak rokok oleh provinsi Tahun 2014 sebesar Rp. 11,63 Triliun 

dengan asumsi jumlah provinsi 33, maka secara rata-rata tambahan penerimaan 

masing-masing provinsi mencapai Rp. 330 milliar.”48  Dalam Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 115/PMK.07/2013  tentang Tata Cara Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak Rokok, Pasal 16 secara garis besar ditentukan: ”Keputusan 

mengenai proporsi pembagian pajak rokok untuk masing-masing provinsi 

ditetapkan berdasarkan ratio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah 

penduduk nasional. Ratio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan jumlah 

penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun 

anggaran yang bersangkutan.” Ini berarti keuntungan bagi provinsi yang 

memiliki penduduk banyak, demikian juga halnya dengan kabupaten dan kota, 

padahal belum tentu jumlah perokok terbanyak ada di wilayah provinsi, 

                                                           
48 Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Direktortat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Kebijakan Pajak Rokok dan Pemanfaatannya Untuk Promosi Dan Preverensi 

Kesehatan,  http”//roren.depkes.go.id/wp-content/uploads/2012/11/bahan-sos-juknis-
DAK-2014-pajak rokok-Dir.DPRD. ppt. diunduh tanggal 25 Oktober 2014. 
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kabupaten dan kota yang bersangkutan. ”Kebijakan alokasi dana dari pusat 

semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk, melahirkan ketimpangan fiskal 

horisontal49 antar daerah, juga kemudian berdampak pada ketimpangan 

pertumbuhan pembangunannya.”50 

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk 

melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut 

dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk 

domestik regional bruto perkapita dan indeks pembangunan manusia. 

Selanjutnya setiap tahun pada bulan desember tahun anggaran 

sebelumnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan  keputusan 

tentang proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi untuk 

setiap tahun anggaran, misalnya Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan Nomor 66/PK/2014  tentang Proporsi pembagian Pajak Rokok Untuk 

Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2015. Barulah kemudian Pemerintah 

Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur menetapkan alokasi dana bagi 

pajak rokok untuk kabupaten/kota yang ada diwilayahnya. Misalnya Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 188/261/KPTS/013/2014 Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan 

Kas Tahun Anggaran 2014. Abdul Rahman menyatakan: “Sumbangsih 

penerimaan pajak rokok belum sebanding dengan efek negative rokok bagi 

                                                           
49 Ketimpangan fiscal horizontal mencerminkan ketimpangan antara kemampuan 

memperoleh pendapatan dan kebutuhan anggaran pada tingkat pemerintahan yang 

sama. 
50 Edy Suandi Hamid, Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya 

Mengatasi Ketimpangan  Fiskal Dalam Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 
2005), hlm. 2. 
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kesehatan masyarakat, baik yang mengkonsumsi langsung maupun baik yang 

merasakan dari pengguna rokok.”51 

Revenue sharing pajak rokok tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan UU 

PDRD yang menyatakan “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun 

bagian kabupaten /Kota paling sedikit 50% (lima puluh persen), untuk mendanai 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 

berwenang.”52 Norma yang terkandung dalam pasal ini memberikan diskresi 

kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memanfaatkan bagi 

hasil pajak rokok paling sedikit  50% hasil pajak rokok untuk mendanai 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, begitu 

pentingnya sehingga dinyatakan sebagai hak asasi manusia sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan: ”Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”53 Dan 

Undang-Undang menyatakan: “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat 

dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”54 

Kaitannya dengan hak asasi dibidang kesehatan Indra Perwira dalam 

                                                           
51 Abdul Rahman, Pajak Rokok dan Pelayanan Kesehatan masyarakat, 

http://bangka,tribunenews.com/11.15, Diunduh 28 Februari 2015. 
52 Pasal 31 UU PDRD. 
53 Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
54 Pasal 1 Angka 11 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
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Disertasinya yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak 

Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945, 

menyimpulkan: 55 

 “Pengaturan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas 
kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas 
pelayanan kesehatan dengan standar tertentu yang dianggap layak 
(safety net of minimum standards), serta jaminan keterjangkauan 
masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, yang 
meliputi aspek lokasi, aspek kualitas pelayanan dan aspek biaya.” 

 

Jelaslah bahwa dalam bidang pelayanan kesehatan, negara mempunyai 

tanggungjawab yang luas, mulai dari penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan 

kesehatan, pelayanan pencegahan (preventif) penyakit, penyembuhan (kuratif), 

dan pemulihan (rehabilitatif) kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh 

terpadu, dan berkesinambungan, tanpa ada perbedaan dalam pemberian 

pelayannya.  

Dalam  ketentuan UU Pemda kesehatan merupakan urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi  sub urusan: upaya 

kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan makanan minuman pelayanan, pember-dayaan masyarakat 

bidang kesehatan. 

Dilihat dari sisi pembiayaan, pembiayaan bidang kesehatan dapat   

bersumber dari:56 

1. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
a. Bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan namun pelaksanaan 

oleh SKPD (Non APBD) 

                                                           
55 Indra Perwira, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Disertasi, Universitas Padjajaran, hlm. 246.  
56 Direktorat Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Direktortat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Op cit, hlm. 18 
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b. Kegiatannya ditetapkan pusat dan diberitahukan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota 

2. Dana Alokasi Khusus  (DAK) Kesehatan 
c. Sebagai dana APBN yang dialokasikan dan ditransfer ke APBD 
d. Ruang lingkup bidang/subbidang dan juknis kegiatan ditetapkan 

pusat 
3. Dana Bagi Hasil Cukai  

a. Sebagai Dana APBN yang dialokasikan dan ditransfer ke Daerah  
b. Sub Bidang kegiatan ditetapkan oleh daerah berdasarkan pedoman 

dari pusat.” 

Tahun Anggaran 2015, ditentukan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Kesehatan yang bersumber dari dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan 

didekonsentrasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia merupakan 

gabungan operasional dari kegiatan:57 

      ”1. Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan;2. 

Pembinaan dan administrasi kepegawaian; 3. Pembinaan pengelolaan 

administrasi keuangan dan barang milik negara; 4. Peningkatan kesehatan 

jemaah haji; 5. Pengelolaan data dan informasi kesehatan; 6.Pembinaan 

pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan; 7. 

Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 8. Pengelolaan urusan 

tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji; 9. 

Penanggulangan krisis kesehatan.” 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 84 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 

Tahun Anggaran 2015, DAK bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan:58 

”a. Sub bidang pelayanan kesehatan dasar; 

b. Subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan 

                                                           
57 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen 

Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan RI 
58 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan  Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 
2015. 
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c. Subbidang pelayanan kefarmasian”. 

Hasil penelitian Kebijakan Pajak rokok dan pemanfaatannya untuk 

promosi dan preferensi Kesehatan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

merekomendasikan:59 

    “Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penggunaan dana pajak 
rokok: 
a. Sinkronisasi program/kegiatan di daerah yang akan didanai dari pajak 

rokok dengan yang didanai dengan sumber dana lainnya. 
b. Perlu adanya semacam “pedoman” penggunaan dana pajak rokok 

untuk pelayanan kesehatan masyarakat guna membantu daerah 
dalam menentukan kegiatan bidang kesehatan yang dianggarkan 
dalam APBD 

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pembagian dan penyetoran dari 
provinsi ke kabupaten/kota dan penggunaan pajak rokok untuk 
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pajak rokok untuk 
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.” 

 

Muhammad Yusmal Nikho menyatakan:60 

 “Ketentuan pajak rokok masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria 

pajak daerah yang baik, sehingga untuk melaksanakannya masih 

dibutuhkan beberapa persiapan, seperti (1) memilih skenario penerapan 

pajak rokok yang tepat; (2) memperbaiki beberapa ketentuan pajak 

rokok serta mempersiapkan juklak dan juknis pemungutannya; dan (3) 

menjaga keterpaduan instrument pendistribusian penerimaan cukai hasil 

tembakau ke pemerintah daerah dengan menghapus Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau seiring dengan diberlakukannya kebijakan pajak 

rokok.” 

                                                           
59 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Kebijakan Pajak rokok dan pemanfaatannya untuk promosi dan preferensi 

Kesehatan, http://roren.depkes.go.id/wp/-contens/uploads/2012/11/ bahan-sos-juknis-
DAK-2014-pajak rokok-Dir.PDRD.ppt, diunduh. 2/3/2014. 

60 Muhammad Yusmal Nikho, Analisis Skenario Dampak Penerapan Pajak Rokok 

Terhadap Fiskal Pemerintah dan Perekonomian Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Tesis, Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, Jakarta 2010. 

http://roren.depkes.go.id/wp/-contens/uploads/2012/11/
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Bertitik tolak dari uraian di atas berbagai permasalahan dalam pengaturan 

dan pemanfaatan hasil pajak rokok merupakan isu hukum yang dapat dikaji dari 

3 (tiga) aspek yaitu: 

1. Secara filosofis, bahwa uang hasil pajak (pajak rokok) berasal dari rakyat dan 

akan dikembalikan kepada rakyat.  Secara ontologi, pemungutan pajak (pajak 

rokok) dapat dipaksakan namun pemanfaatan hasil pajak (pajak rokok) 

merupakan kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang 

sumber penerimaannya berasal dari hasil pajak rokok harus mencerminkan  

rasa keadilan. Hanya saja earmarking hasil pajak rokok ditentukan 

berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk 

nasional menimbulkan rasa ketidak adilan bagi daerah yang jumlah konsumsi 

rokoknya lebih banyak dari daerah lain. 

Dari aspek epistimologi, berdasarkan jenisnya taxs earmarked dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu, pertama, “Substantive earmarking adalah praktek 

mengaitkan dengan kuat antara sumber dana dengan pengeluarannya. Jika 

dana yang di terima meningkat maka pengeluaran juga akan meningkat 

proporsional dengan peningkatan tersebut.”61 Hal ini tidak sesuai dengan 

earmarking hasil pajak daerah karena besaran jumlah pajak rokok yang 

dibayar tidak terkait dengan besaran biaya pengobatan yang harus dijalani. 

Kedua, “Symbolic earmarking dilain sisi adalah praktek mengaitkan sumber 

dana dengan pengeluaran dengan aturan yang longgar, sehingga proporsi 

terhadap pengeluaran dana tersebut untuk pos pengeluaran yang telah di-

earmark  tergantung dari pengambil kebijakan (fleksibel).”62 Ketentuan 

                                                           
61 https://www.selasar.com/ekonomi/pajak- Earmarked  Apa Itu, diunduh tanggal 

5 Mei 2015. 
62 Ibid. 
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mengenai earmarking hasil pajak rokok nampaknya lebih mengarah kepada 

symbolic earmarking, yang menyerahkan penggunaan earmarking hasil pajak 

rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum kepada 

pengambil kebijakan, namun karena sumber pembiayaan pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum juga berasal dari dana 

Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus bidang 

kesehatan dan Dana Bagi Hasil Hasil Cukai Tembakau, menimbulkan multi 

pendanaan, tumpang tindih program kurangnya akuntabilitas dan tranparansi 

dalam pengelolaan hasil pajak rokok dan perbaikan (sustainable development) 

kualitas pelayanan publik di daerah, yang dapat menimbulkan 

penyalahgunaan uang pajak, secara aksiologi manfaat earmarking hasil pajak 

rokok dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum masih 

belum jelas.  

2. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (1) huruf e UU PDRD menetapkan bahwa Pajak 

rokok merupakan salah satu pajak daerah provinsi, namun ketentuan Pasal 27 

ayat (3) juncto Peraturan Menteri Keuangan yang menyerahkan pemungutan 

pajak rokok oleh Kantor Bea dan Cukai, menunjukkan adanya inkonsistensi 

dalam pengaturan pajak rokok. Ketentuan ini berimplikasi pada timbulnya 

konflik norma ketentuan pasal 103 ayat (1) UU PDRD dengan pasal 41 ayat 

(2) UU Cukai,  yang dapat berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan 

berikutnya seperti masalah pengembalian uang pajak dan bunga apabila wajib 

pajak dikabulkan tuntutannya.  

Dari sisi lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok karena dasar 

pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah maka 

ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
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tentang Cukai dan Peraturan Menteri Kuangan Nomor 115/PMK.07/2013 

sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak rokok mengacu pada UU 

Cukai demikian juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana 

dalam pemungutan pajak rokok mengacu pada UU Cukai dan peraturan 

Menteri Keuangan No. 115/PMK.07/2013 dimaksud, akibatnya terjadi 

disharmonisasi pengaturan pajak rokok dalam peraturan daerah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.07/2013, misalnya ketentuan pasal 

12 Perda kalimantan Selatan yang menentukan bahwa Pajak rokok yang 

dipungut oleh instansi pemerintah di setor ke kas daerah hal ini tidak sesuai 

Pasal 16 Permenkeu No. 102/PMK-07/2013 yang menetapkan bahwa proporsi 

pembagian pajak ditetapkan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan.  

3. Secara teoritis,  tidak ada sanggahan terhadap kekuasaan negara dalam 

melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya. Permasalahan yang selalu 

didengungkan adalah adilkah negara (pemerintah) dalam melakukan 

pemungutan pajak, adakah manfaat pemungutan pajak bagi rakyat atau 

pembayarnya.  

Dilihat dari sisi pemanfaatan pajak, tujuan pemungutan pajak yang tertuang 

dalam UU KUP dan UU PDRD yaitu ”untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat” ini relevan dengan teori utilitirisme/kemanfaatan, teori ini menekankan 

bahwa hukum mestilah ditujukan untuk mendatangkan manfaat kepada 

individu, sehingga individu tersebut akan memperoleh kesenangan dan 

kebahagiaan, Lalu kesenangan dan kebahagiaan individu tersebut akan 

menciptakan kebahagiaan umum dan kesenangan umum secara bersamaan 

atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Jhering menyatakan 

bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi 
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rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang 

dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum 

adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. 

Relevansinya dengan pembahasan dalam disertasi ini konsep earmarking taxs 

adalah konsep yang lebih menekankan pemanfaatan hasil pajak, urgensinya 

teori Jhering dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk membantu 

menganalisis pengaturan earmarking taxs. Namun apabila digunakan revenue 

and expenditure approach maka earmarking hasil pajak rokok masih belum 

memberikan keadilan kepada pembayar pajaknya. 

Mengkaji penerapan earmaking taxs pada bidang lain yang masih 

terdapat kekuatan dan kelemahannya sehingga masih menimbulkan pendapat 

yang pro dan kontra menjadi alasan kuat peneliti untuk mengkaji earmarking 

taxs dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam 

bentuk penelitian disertasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam pengaturan 

pajak rokok pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

2. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan pajak rokok dikaji dari asas keadilan, 

asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka penulisan disertasi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan menganalisis terjadinya inkonsistensi dan disharmonisa- 

si hukum pengaturan  pajak rokok pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

2. Untuk menemukan dan memformulasikan alternatif pengaturan pajak rokok 

sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teori maupun praktis bagi pengembangan  Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi khususnya Hukum Pajak. Secara teoritis penelitian ini kiranya dapat 

memberikan kontribusi, terhadap perubahan pengaturan pajak rokok dan 

menemukan alternatif-alternatif pengaturan pajak rokok sesuai dengan asas 

keadilan, asas kermanfaatan dan asas kepastian hukum. Secara praktis penelitian 

ini kiranya dapat memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan pengaturan 

pajak rokok kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada 

pemerintah daerah provinsi, Kabupaten/Kota. 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

Penelusuran hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Disertasi 

ini diantaranya:  

Tabel 1: Daftar Orisinalitas Penelitian 
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No Nama Judul Penelitian Pokok Penelitian 

1. Direktorat Pajak 
Daerah dan 

Retribusi Daerah 

 Dir.Jenderal  
Perimbangan 

Keuangan 

Kebijakan Pajak 
Rokok dan 

Pemanfaatannya 

Untuk Promosi 
Dan Prevensi 

Kesehatan (hasil 
penelitian) 

Pengaturan dan pemanfaatan pajak 
rokok untuk promosi dan prevensi 

kesehatan, hasil penelitian diperlukan: 

sinkronisasi program/kegiatan di daerah 
yang akan didanai dari dana pajak rokok 

dengan yang didanai dengan sumber 
dana lainnya, pembinaan dan 

pengawasan terhadap penggunaan 

pajak rokok untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat dan penegakan hukum. 

Penelitian ini telah mengilhami peneliti 
untuk melakukan pengkajian lebih lanjut 

terhadap pajak rokok. 
Persamaan dengan kajian ini sama-sama 

mengkaji pajak rokok, perbedaannya 

kajian disertasi ini adalah inkonsistensi  
hukum pengaturan pajak rokok pada UU 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 

2.  BPHN 

Kemenkumham 
Tim Analisis dan 

Evaluasi UU No. 
28 Tahun 2009 

tentang Pajak 

Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Analisis dan 

Evaluasi UU No. 
28 Tahun 2009 

tentang Pajak 
Daerah dan 

Retribusi Daerah 

(hasil Penelitian 

Kewenangan daerah dalam menyusun 

Peraturan daerah tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah dan kebijakan 

pengawasannya. 
Penelitian ini digunakan untuk 

memperkaya wawasan, dalam 

mendeskripsikan pengaturan pajak 
daerah. 

Persamaannya dengan Kajian Disertasi 
ini sama-sama mengkaji UU No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, perbedaannya kajian 
penelitian tersebut mengkhususkan 

tentang pengawasan terhadap 
pembentukan peraturan daerah 

sedangkan disertasi ini khusus mengkaji 

tentang inkonsistensi hukum pengaturan 
pajak rokok pada UU No.28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

3 Ahmad Yani SH., 

MM., AK 

 Hubungan 

Keuangan Antara 
Pusat Dan  

Daerah di 
Indonesia. (buku)   

Mengkaji tentang dana alokasi khusus, 

dana alokasi umum, dana bagi hasil, 
dana dekonsentrasi, dana tugas 

pembantuan dan pinjaman daerah 
Penelitian ini digunakan untuk 

memperkaya wawasan dalam 

pembagian hasil pajak rokok. 
Persamaan dengan penelitian sama-

sama mengkaji sumber pendapatan 
daerah, perbedaannya buku tersebut 

mengkaji sumber pendapatan daerah 
secara umum sedangkan disertasi ini 

mengkhususkan kajian tentang sumber 

pendapatan daerah dari pajak rokok dan 
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pemanfaatannya untuk pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan 
hukum. 

4 Muhammad 
Yusmal Nikho 

 Analisis Skenario 
Dampak 

Penerapan Pajak 

Rokok Terhadap 
Fiskal Pemerintah 

dan 
Perekonomian  

Dalam Rangka 

Persiapan 
Pelaksanaan 2009 

tentang Pajak 
Daerah dan 

Retribusi Daerah 
(Tesis) 

Analisis dampak dari penerapan pajak 
rokok terhadap fiscal peme- rintah dan 

perekonomian.Penelitian ini digunakan 

untuk memperkaya wawasan dalam 
pembagian hasil pajak rokok pada latar 

belakang disertasi dan memperkaya 
analisis seputar pemanfaatan hasil pajak 

rokok. Persamaannya sama-sama 

mengkaji pajak rokok, perbedaannya 
Tesis ini mengkaji penerapan pajak 

rokok dari aspek ilmu ekonomi 
sedangkan Disertasi ini mengkaji pajak 

rokok dari aspek ilmu hukum. 

5 Putu Gede Arya 

Sumerta 

Pengaturan Dana 

Bagi Hasil yang 
Berkeadil-an 

Dalam Perimbang 

an Keuangan 
Pusat Dan Daerah 

Untuk 
Kepentingan 

Rakyat Daerah 
Dalam Negara   

Kesatuan 

Republik 
Indonesia. 

 

Focus penelitian ini ketidak adilan  dalam 

bagi hasil bidang pajak dan sumber daya 
alam khususnya yang bersumber dari 

sektor pariwisata di Provinsi Bali. 

Penelitian ini me- nambah wawasan 
seputar keadilan pembagian hasil pajak 

dan pemanfaatannya untuk pelayanan 
kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum. Persamaannya dengan kajian ini 
sama-sama mengkaji masalah keadilan, 

perbedaannya Disertasi tersebut 

mengkaji dana bagi hasil wilayah yang 
mempunyai potensi wisata sedangkan 

disertasi ini mengkaji tentang pajak 
rokok 
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1.6. Desain Penelitian 
Bagan 1: Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

1. Inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam pengaturan pajak rokok pada Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah terjadi karena  pembentuk undang-undang 
menyamakan pajak daerah dengan surcharge, sifat pajak daerah yang obyektif, belum konsistennya arah 
fungsi pemungutan pajak rokok, kearah fungsi budgetair atau fungsi regulerend. kurang specifiknya 
pemanfaatan pajak rokok.  

2.  Rekonstruksi pengaturan pajak rokok dari asas keadilan distribusi pembagian hasil pajak rokok didasarkan 
pada jumlah hasil riil pemungutan pajak rokok  pada  masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota, 
Rekonstruksi pengaturan pajak rokok dari asas kemanfaatan, harus ada penegasan pemisahan sumber 
pembiayaan bagi pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena penyakit akibat dapak asap rokok, dan 
Rekonstruksi pengaturan pajak rokok dari aspek kepastian hukum, melakukan perubahan ketentuan Pasal 1 
angka 19, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Saran 
1. Pemerintah perlu menegaskan arah fungsi regulerend dalam pemungutan pajak rokok dengan meningkatkan 

jumlah tarif pajak rokok.  
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah  perlu merubah ketentuan Pasal 1 Angka 19 dan Pasal 27 dalam 

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.   
3. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota perlu membentuk Balai Pengobatan Paru-Paru yang khusus 

Analisis Preskriptif 

Kerangka teoritik 
& konseptual Latar Belakang 

Permasalahan  
Rumusan 
Masalah 

Metode  
Penelitian 

Hasil  

Pembahasan 

1. Mengapa terjadi 
Inkonsistensi dan 

disharmonisasi 
hukum dalam 

pengaturan pajak 
pada UU No. 28 

Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  

Bagaimanakah 
Rekonstruksi 

Pengaturan pajak 
rokok dikaji dari asas 

keadilan, asas 

kemanfaatan dan 
asas kepastian 

hukum? 

T.  

Negara  Hukum 
T.  

keadilan 

T.  
kemanfaatan 

- Perimbangan 
Keuangan 

- Harmonisasi 

Hukum 

T. 
Negara  Hukum 

T. 
pemungutan pajak 

T. 
Per-UU-an 

T. Desentralisasi 

T.  

Kewenangan 

Penelitian Hukum 
Normatif 

Pendekatan 

1. Filsafat 

2. Per-UU-an 
3. Konseptual 

4. historis 

Teknik 
pengumpulan 

bahan hukum    
Dengan 

melakukan 
penelusuran dan 

inventarisasi 

Bahan hukum 

Bahan Hukum 

1. BH. Primer 
2. BH. Sekunder 

BH. Tersier 

-Tata niaga cukai 

yang bersifat mobile 

menyebabkan 

pemerintah daerah 

provinsi tidak bisa 

melakukan  sendiri 

pungutan pajak rokok 

-Pajak disamakan 

dengan surcharge 

-Pajak rokok 

mengadopsi konsep 

earmarking tax 

- terjadi perubahan 

paradigma 

pemungutam pajak 

-belum tetapnya arah 

tujuan pemungutan 

pajak  

 

1. Filosofis 
a. Ontologis 

Terjadi inkonsistensi 

disharmonisasi 

hukum dalam 

pengaturan pajak 

rokok 

b. Epistimologis 
Terdapat pergeseran  

kewenangan dalam 

pemungutan pajak 

rokok 

c. Aksiologis 
Dapat menimbulkan 

masalah hukum 

dalam pelaksanaan 

2. Yuridis, Inkonsistensi 

pengaturan Pasal 2 ayat 
(1) huruf e dengan 

Pasal 27 ayat (3) 
berimplikasi pada 
conflik of norm Pasal 

103 UU PDRD dengan 
Pasal 44 ayat (1) UU 

Cukai. Dan 
Disharmonisasi Pasal 11 
ayat (2) Perda DKI 

Jakarta dengan Pasal 1 
angka 4 Permenkeu No. 

115/PMK.07/2013 
3. Teoritis, terjadi ketidak- 

sinkronan surcharge 

disamakan dengan 
pajak daerah 
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1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai pajak rokok yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

1.7.2. Definisi konsepsional 

Agar penelitian ini dapat terarah dan terfokus pada permasalahan serta 

tidak terjadi pembiasan makna yang meluas pada hal-hal yang bukan makna 

yang dimaksud oleh penulis, maka perlu diberikan beberapa  batasan 

konsepsional penelitian, sebagai berikut: 

a. Rekonstruksi pengaturan pajak rokok adalah pengembalian seperti semula 

atau pengaturan kembali tentang pemungutan pajak rokok sebagai pajak 

daerah sebagaimana diatur dalam  UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada pemikiran teoritis dan 

filosofis serta dasar-dasar perpajakan yang berkenaan dengan pajak secara 

umum dan pajak daerah secara khusus. 

b. Inkonsistensi hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tidak 

tetapnya atau berubahnya konsep hukum yang digunakan dalam pengaturan 

pajak rokok. 
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c. Disharmonisasi hukum, dimaksud dalam penelitian ini  adalah ketidak 

selarasan, ketidak serasian antara norma-norma hukum yang mengatur 

tentang pajak rokok dalam hukum positif di bidang perpajakan.  

1.7.3. Pendekatan Penelitian  

 Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum 

yang diteliti  dan untuk  memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan 

dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 

a. Pendekatan filosofis (Philoshopy approach) merupakan suatu pendekatan 

yang dilakukan dengan mempelajari makna filosofisnya, dengan melihat dari 

aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi, sehingga dapat dipahami makna 

hakiki dari obyek yang dikaji. 

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak 

rokok. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat 

hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai 

berikut:63 

    “1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait 
antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; 

     2) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 
menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada 
kekurangan hukum; 

3) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, 
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.” 
 

                                                           
63 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penemuan Hukum Normatif, (Malang: Banyu 

Media, 2005), hlm. 300. 
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c. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku 

literature, karya ilmiah dan referensi lainnya.  

d. Pendekatan Historis (historical approach), yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah sejarah pengaturan tentang pajak daerah  termasuk asal 

usul pengaturan tentang earmark yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku sejak dulu hingga kini. 

1.7.4. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari: 

1.7.4.1. bahan hukum primer  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum 

yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-

Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2004 Nomor 33. Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 

Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 20/PMK.7/2009  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 84/PMK.7/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 

Dan Sanksi Atas Penyalah Gunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 
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beberapa peraturan Daerah tentang Pajak Rokok,dan  Keputusan Gubernur 

tentang penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah. 

1.7.4.2. bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-

buku literatur, hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, 

jurnal, majalah ilmiah, prosiding lokakarya, media massa, internet dan 

pandangan atau doktrin yang terkait dengan masalah pajak rokok.  

1.7.4.3. bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang 

bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti 

kamus hukum, artikel-artikel pada Koran/surat kabar dan majalah-majalah serta 

jurnal-jurnal hukum maupun bahan-bahan dari internet. 

1.7.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran, pengumpulan dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder yang dilakukan secara konvensional maupun melalui 

teknologi informasi (interenet, CD-Room). Alat Bantu yang dipergunakan dalam 

pengumpulan bahan hukum konvensional adalah kartu kutipan (card systems) 

yang terdiri dari kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam kartu 

ikhtisar dirangkum garis besar pemikiran secara substansial pendapat penulis 

yang dirujuk secara otentik. Kartu  kutipan memuat nama pengarang, judul 

buku, nama penerbit, tempat penerbitan, Tahun penerbitan dan halaman tempat 
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pengutipan. Kartu kutipan berisikan catatan pendapat atau pemikiran yang 

dikutip. Kartu ulasan (analisis) sebagai catatan khusus yang berisi tanggapan 

terhadap pandangan yang dikutip. Tanggapan dapat berupa penambahan atau 

penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan 

atau komentar.  

1.7.6. Pengolahan dan analisis bahan hukum 

 Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan 

menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistimasisasi bahan hukum dan 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis 

yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan 

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya 

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum,64 yang selanjutnya 

dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan 

terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum (legal reasoning) yang 

logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundangan 

yang berhubungan dengan pengaturan pajak rokok dan earmarking hasil pajak 

rokok dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum untuk 

mendapatkan  temuan penelitian. 
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Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 184. 
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BAB II  

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL 

1.1. Kerangka Teoritik  

Sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diajukan maka 

digunakan beberapa teori. 

Menurut Sudikno Mertokusumo:65 

“Kata teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau 

wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai arti. Pada umumnya teori 

diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa 

dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk 

melakukan sesuatu. Kata-kata”, “ah itu teori”, “teorinya mudah, tetapi 

prakteknya tidak semudah itu”, “ anda harus tahu teorinya dulu sebelum 

anda terjun kedunia praktek” sering kita dengar. Oleh karena itu, teori 

sering dilawankan dengan praktek.”   

 

Teori adalah:66 

     “1. beberapa pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan 
mengenai suatu peristiwa (kejadian dsb) 

2. asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu 
pengetahuan 

3. pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.” 
 

Semakna dengan Definisi teori tersebut Sudikno MertoKusumo 

menyatakan: 67 

”Teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan 

mengenai peristiwa atau kejadian. Seorang penyidik mempunyai teori 

tentang motivasi seorang pembunuh dalam melakukan pembunuhan; 

teori tentang terjadinya bumi, dan sebagainya. Teori dapat diartikan juga 

sebagai cara untuk menjalankan sesuatu: Teori mengendarai mobil.”  

                                                           
65 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Jogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 

hlm. 4. 
66 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc. Cit. hlm. 932.  
67 Sudikno Merto Kusumo, Op. Cit. Hlm. 4. 



Fred N Kerlinger dalam A Black dan Dean J Champion, menguraikan: 

“teori adalah sekumpulan konstruksi (Konsep, definisi, dan dalil) yang saling 

terkait yang menghadirkan suatu pandangan secara sistimatis tentang fenomena 

dengan menetapkan hubungan diantara variable, dengan maksud menjelaskan 

dan meramalkan fenomena.”68 

Satjipto Rahardjo Menyatakan:69 

 “Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia 
memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami 
masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula 
tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan 
kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian 
memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan 
mensistemasikan masalah yang dibicarakannya. 

Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan 
suatu fenomena yang cukup komplek seperti hukum ini. Oleh karena 
itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut 
pandang yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-
aliran tersebut.” 

 

Dalam ilmu hukum dikenal pula teori yang disebut “Teori Hukum”, yang 

berfungsi sebagai sarana untuk menjawab dan memahami suatu persoalan 

hukum. 

Freidman menyatakan:70 

 

“Teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti mengapa hukum 

itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan 

hukum? bagaimana seharusnya hukum itu difahami? apa hubungannya 

dengan individu, dengan masyarakat? apa seharusnya dilakukan oleh 

hukum? apakah keadilan itu? bagaimana hukum yang adil?.” 

 

                                                           
68 Fred N Kerlinger dalam A Black dan Dean J Champion,  dalam Marwan Mas, 

Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia, 2004), hlm. 113 
69 Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 

253. 
70 Ibid. hlm. 254.  



Adapun teori-teori hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam 

penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut: 

1.1.1. Teori  negara  hukum 

Konsep Negara hukum tumbuh dan berkembang secara terus menerus 

dengan istilah dan makna yang berbeda-beda, seperti rechtstaat dan the rule of 

law. 

Konsep Rechtsstaat dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain 

Immanuel Kant, Kant memahami rechtsstaat sebagai negara penjaga malam 

(nachtwaker staat) yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Gagasan Kant ini dinamakan negara hukum liberal.71 Dalam negara 

hukum liberal menghendaki agar negara berstatus pasif artinya rakyat harus 

tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak harus 

sesuai dengan hukum. Sedangkan penyelenggaraan perekonomian diserahkan 

kepada rakyat, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi rakyat. 

Penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum  liberal berasaskan 

persaingan bebas (laisez faire), siapa yang kuat dia yang menang, akibatnya 

kesejahteraan hanya dinikmati oleh kaum konglomerat (borjuis) saja. Pandangan 

Kant ini mendapat tantangan, antara lain dari Kranenburg. Menurut Kranenburg 

”tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya, juga 

tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus 

kesejahteraan rakyatnya.”72 

                                                           
71 Mohammad Tahir Azhary, Op. cit, hlm. 89. 
72 Kranenburg, Ilmu Negara Umum, Alih Bahasa Sabaroedin, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 1975), hlm. 70-74. 



Selanjutnya cita negara hukum disempurnakan oleh seorang sarjana 

Jerman Friedich Julius Stahl. Menurut F.J. Stahl Rechtsstaat memiliki unsur 

pokok yaitu: 73 

”(1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
 (2) pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip Trias Politica, 
 (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang 

(wetmatig bestuur), dan  
 (4) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus 

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechhtmatige 
overheidsdaad).” 

 

Sementara itu, Scheltema menyebutkan, bahwa unsur utama Rechtsstaat 

adalah: 74 

”Kepastian  hukum (meliputi asas legalitas, undang-undang mengatur 
tindakan yang berwenang, Undang-undang tidak berlaku surut, hak asasi 
dijamin dengan undang-undang, pengadilan yang bebas dari pengaruh 
kekuasaan yang lain);  
a. Persamaan, (meliputi tindakan yang berwenang diatur undang-undang 

dalam arti materiil, serta pemisahan kekuasaan;  
b. Demokrasi (hak memilih dan dipilih, peraturan untuk badan yang 

berwenang ditetapkan parlemen dan parlemen mengawasi tindakan 
pemerintah;  

c. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum (hak asasi dijamin 
oleh Undang-Undang Dasar, pemerintahan yang efektif dan efesien).” 

 

Philipus M. Hadjon dengan mendasarkan dari pada sifat-sifat liberal dan 

demokratis yang dikemukakan oleh S.W Couwenberg berpendapat bahwa ciri-ciri 

rechtstaat (klasik) adalah:75 

”a.  Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan 
tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;  

b. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan 
pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan 
kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara 

                                                           
73  Kranenburg, Ibid, hlm. 90.  
74 Scheltema dalam Joko Heroe Soewono, “Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan 

dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan antara Pekerja dan Pengusaha (Studi Kasus di 
Kabupaten Tulungagung)”, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2006. hlm. 48. 

75 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, 1987, hlm. 76. 



individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan 
pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang 
(wetmatige bestuur); 

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (svrijheidsrechten 
van de burger).” 

 

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengatakan: ”bahwa atas dasar ciri-ciri 

tersebut di atas, maka ide Rechtsstaat adalah menekankan pada pengakuan dan 

perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu di atas 

prinsip kebebasan dan persamaan.” 76 

Seiring dengan prinsip-prinsip suatu negara hukum (rechsstaat) Satjipto 

Rahardjo mengemukakan:77 

 “salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka bebas dari 
segala campur tangan pihak ekstra yudisial untuk menyelanggarakan 
peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan 
kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada 
segenap warga masyarakat.” 

 

Dari beberapa pandangan para sarjana di atas, dapat ditarik beberapa 

unsur penting dari teori Rechtsstaat, yaitu: adanya konstitusi, asas legalitas 

(kepastian hukum), adanya pembagian kekuasaan negara, pemerintahan 

menurut hukum, demokrasi, adanya pengakuan dan jaminan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi dan pengawasan oleh lembaga peradilan.  

Menurut konsep negara hukum the rule of law sebagaimana dikemukakan 

oleh A V Dicey, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar dari suatu negara hukum yang 

harus tercermin di dalam suatu konstitusi yaitu: 78 

        “a. The absolute supremacy or predominance of regular law; 
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b. Equality before the law, or the equal subjection of alls cassesto the 
ordinary law of the lad administrated by ordinary law courts; 

c. A formula expressing the fact that with us the law of constitution, the 
rules which in foreighn countries naturally form part of a constitutional 
code, are not the source but the consequence of the right of individual 
as defined and enforced by the courts.” 

Indroharto memberikan kesimpulan tentang negara hukum dengan 

memperhatikan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harus meletakkan 

prinsip-prinsip atau cita-cita suatu negara hukum, adalah sebagai berikut: 79 

       “i. Asas legalitas, dimana pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang 
lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasai oleh hukum 
atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Disini tekanan 
diletakkan pada hukum yang dihadapkan sebagai lawan dan tekanan. 

ii. Dihormatinya hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal 29 
ayat (2) UUDN RI Tahun 1945 tentang kebebasan beragama yang 
merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi 
manusia. 

iii. Pembagian kekuasaan negara dan wewenang pemerintahan menurut 
UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya 
dalam Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan 
tidak dikonsentarsikan dalam satu tangan melainkan berada dalam 
berbagai macam tangan aparat-aparat kenegaraan yang selalu menjaga 
terlaksananya roda pemerintahan ini selalu dalam keadaan 
keseimbangan dan saling mengawasi. 

iv. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, yang terlepas dari pengaruh 
kekuasaan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam UUDN RI Tahun 
1945 maupun UU No.14 Tahun 1970 di mana suatu perbuatan 
Pemerintah dapat diajukan kemuka Pengadilan untuk dinilai apakah 
perbuatan pemerintah yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum.” 

 

Bila di analisa konsep rechtsstaat dan konsep rule of law di atas, tidak 

terdapat adanya perbedaan yang mendasar, namun justru ditemukan titik 

persamaan yang menonjol yaitu sama-sama menekankan supremasi hukum 

dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara yang harus tunduk 

kepada hukum yang berlaku. 

                                                           
79 lndroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka 
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Teori negara hukum dijadikan Grand Theory untuk mengkaji legalitas 

pemungutan pajak daerah. 

1.1.2. Asas-asas pemungutan pajak 

Di dalam pajak dikenal beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau 

tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata ”asas” antara 

lain diberikan pengertian sebagai ”sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar 

atau tumpuan berfikir.”80  

Menurut Sudikno Mertokusumo,81 

”asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan 

hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau 
merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat 
dalam dan dibelakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam 
peraturan perundang dan putusan hakim yang merupakan hukum positif 
dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 
peraturan konkrit tersebut.” 

 

Adapun asas-asas pemungutan pajak yaitu: 

1.1.2.1. Asas rechtsfilosofis 

Asas rechtsfilosofis mencari dasar pembenar terhadap pengenaan 

pajak oleh negara yang dibahas dalam beberapa teori, sebagai berikut: 

“1. Teori asuransi 

     Menurut teori ini “pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang 

harus dibayarkan oleh setiap orang karena orang mendapatkan 

perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.”82 
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    Tugas Negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: 

keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya. Sebagaimana 

halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk 

perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, 

pajak inilah yang dianggap sebagai preminya. 

     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, tidak ada suatu penggantian dari Negara, 

dan 

b. antara pembayaran pajak dan jumlah-jumlah pembayaran pajak 

dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat hubungan 

yang langsung. 

 

 

2. Teori kepentingan 

      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.”83 

          Teori ini banyak  yang menyanggahnya, karena setiap orang yang 

mempunyai kepentingan lebih besar harus membayar pajak yang lebih 
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besar pula. Hal ini bertentangan dengan kenyataan, karena mungkin 

sekali simiskin mempunyai kepentingan yang lebih besar, dalam hal-hal 

tertentu, misalnya: perlindungan, jaminan sosial dan sebagainya, 

sehingga sebagai konsekuensinya sebetulnya justeru mereka ini tidak 

membayar pajak. Jadi antara kepentingan seseorang terhadap jasa 

pemerintah tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya 

pembayaran pajak. 

2. Teori kewajiban pajak mutlak (Teori bakti)  

    Teori kewajiban pajak mutlak sering disebut dengan teori bakti. Teori ini 

didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan, 

bahwa: ”negara merupakan satu kesatuan yang di dalamnya setiap warga 

negara terikat. Tanpa ada ”organ” atau lembaga, individu tidak mungkin 

dapat hidup. Oleh karena memberi hidup kepada warganya, Negara dapat 

membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, 

antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan 

hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer.”84 Jadi menurut 

teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan 

negara dan justeru sifat negara  maka timbullah hak mutlak untuk 

memungut pajak. Orang-orang harus selalu menginsyafi bahwa 

pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli membuktikan tanda 

baktinya kepada negara. 

3. Teori daya beli. 

          Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, 

melainkan hanya melihat pada akibatnya, dan dapat memandang akibat 
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yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi 

pemungutan pajak dapat disamakan  dengan pompa, yaitu mengambil 

gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk 

rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali 

kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan 

untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa  

“penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 

sebagai dasar keadilannya pemungutan pajak, bukan kepentingan 

individu, pun pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan 

masyarakat yang meliputi keduanya itu.”85 

4. Teori pembenaran pajak menurut pancasila 

     Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong 

royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota 

keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) 

tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pungutan pajak 

dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang 

yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. 

Jadi akhirnya 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 In- 

dividu dihormati,dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum.” 86 
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1.1.2.2. Asas pembagian beban pajak  

Tujuan hukum pajak adalah untuk mencapai suatu keadilan, kemudian 

bagaimana agar beban pajak yang dikenakan terhadap setiap orang itu dapat 

adil, dibahas dalam:  

1. Teori daya pikul 

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya 

pikul masing-masing, yaitu “kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban 

atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan 

pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan 

keluarga”87
 atau menurut Mr. Ir Cohen Stuart, “disamakan dengan jembatan, di 

mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi 

bobot sendiri.”88
 

Berdasarkan pendekatan daya pikul, pajak, pajak dikatakan telah 

dibebankan secara adil apabila mengacu pada daya pikul wajib pajak. Semakin 

besar kemampuan seseorang tentu semakin besar  pula pajaknya. 

2. Prinsip kemanfaatan/kenikmatan (benefit principle) 

Menurut prinsip ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang 

diperoleh oleh 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.”89
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Jadi beban pajak bukan berdasarkan atas apa yang ada dalam diri wajib 

pajak, seperti kemampuan membayar misalnya, melainkan didasarkan pada 

seberapa yang wajib pajak peroleh dari Negara. 

1.1.3. Teori Desentralisasi 

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu ”de 

centrum yang berarti lepas dari pusat. Jadi, desentralisasi adalah melepaskan diri 

dari pusat.” 90 

Amrah Muslimin memberikan pengertian desentralisasi, yaitu ”pelimpahan 

kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat 

dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.”91 Irawan Soejito 

membagi bentuk desentralisasi kedalam tiga macam, yaitu:92 

”desentralisasi terirotial, desentralisasi fungsional termasuk desentralisasi 
menurut dinas/kepentingan dan desentralisasi administratif atau lazim 
disebut dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat perlengkapan atau organnya 
sendiri di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi 
teritorial adalah desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh 
pemerintah kepada suatu badan umum (openbaar lichaam) seperti 
persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Desentralisasi fungsional 
yaitu pemberian kewenangan dari fungsi pemerintahan negara atau 
daerah untuk diselenggarakan/dijalankan oleh suatu organ atau badan 
ahli yang khusus dibentuk untuk itu.” 

Sedangkan Tresna: 93 

”Mengikuti penggolongan desentralisasi menjadi ambtelijke 
decentralicatie atau deconsentratie dan staatkundige decentralisatie, yang 
dibedakan menjadi territoriale decentralisatie dan functionele 
decentralisatie. Ambtelijke decentralisatie (dekonsentrasi) diartikan 
sebagai “pemberian (pemasrahan) kekuasaan dari atas ke bawah di 
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dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan semata-mata”.  
Staatkundige decentralisatie diartikan sebagai “pemberian (pemasrahan) 
kekuasaan mengatur kepada daerah-daerah di dalam lingkungannya, 
guna mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan negara”. 
Mengenai pengertian territoriale decentralisatie dan functionele 
decentralicatie tidak berbeda dengan pengertian yang telah diuraikan di 
muka. Dan lebih lanjut Tresna mengemukakan bahwa desentralisasi 
mempunyai dua wajah yaitu autonomie dan medebewind atau 
zelfbestuur.” 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan: “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom  berdasarkan Asas Otonomi.”94 

Desentralisasi tidak akan pernah lepas otonomi daerah95 Secara etimologi 

istilah “otonomi” berasal dari kata Yunani “autos” yang berarti sendiri dan 

“nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of social 

science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency 

of social body its actual independence. Jadi ada dua ciri hakekat dari otonomi, 

yakni legal self sufficiency dan  actual independence. Dalam kaitan dengan politik 

atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau condition of 

living unders one‟s own laws. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang 

memiliki legal self suffiency  yang bersifat self government yang diatur dan 

diurus oleh own laws. 

Dalam literatur Belanda otonomi berarti: “pemerintahan sendiri 

(zelfregeling) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat 
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undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtpraak 

(mengadili sendiri), dan zelfpolitie (menindaki sendiri).”96 

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 

(zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Otonomi adalah 

tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan 

tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan 

daerah.  

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka 

penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan 

pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi 

daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga daerah (huishouding) 

otonomi daerah yang diadopsi. 

Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian 

urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi 

ternyata tidak sama. Juniarto menyebut dengan istilah “ajaran rumah tangga”97 

R. Tresna menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga.”98  
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Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah.”99 Lebih 

jauh Bagir Manan menyatakan: “Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan 

yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung 

jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan 

daerah.”100 

Josef Riwu Kaho memberi istilah: “sistem terdiri dari:(1) sistem residu 

(teori sisa), (2) sistem material, (3) sistem formal, (4) sistem otonomi riil, (5) 

prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.”101 Lebih jauh dijelaskan:102 

(1) Sistem residu (Teori sisa) 
Sistem ini menentukan terlebih dahulu secara  umum tugas-tugas 

yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sisanya menjadi urusan 

rumah tangga daerah. 

(2) Sistem material 
Sistem ini menetapkan, satu persatu secara limitatif atau terinci tugas 

pemerintah daerah. Diluar tugas yang dirinci menjadi urusan  

(3) Sistem formal 
Sistem ini, tidak secara a priori menetapkan urusan rumah tangga 

daerah  dalam atau dengan undang-undang. Daerah boleh mengurus 

urusan apa saja asal belum diurus oleh  pemerintah tingkat atas.  

(4) Sistem otonomi riil 
Dalam sistem ini, daerah mengurus apa yang nyata atau riil  sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sehingga dapat terjadi 

pertukaran wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah 

didasarkan pada kemampuan pemerintah daerah dan keadaan yang 

riil di dalam masyarakat,  

(5) Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. 
Prinsip ini melihat faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan 

tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang nyata 

sebagai dasar pemberian otonomi kepada daerah sehingga dapat 

                                                           
99 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasar Asas Desentralisasi 

Menurut UUD 1945, (Desertasi), (Bandung: 1990), Hlm. 24.  
100 Ibid. Hlm. 25.  
101 Josef Riwu Kaho, Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 15-18.  
102 Ibid. 



menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah 

tangganya sendiri sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.”  

 

Dari pendapat para ahli di atas maka terlihat ada dua istilah yang 

digunakan dalam penyebutan dan pengertian otonomi sebagai tatanan yang 

bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. yakni 

sistem (begrif) dan ajaran (leer). Sedangkan kalau dikaji dalam peraturan 

perundangan-undangan Indonesia yang mengatur tentang pemerintahan daerah 

istilah yang digunakan adalah “asas”, seperti tertuang dalam UU Pemda, “Asas 

otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan otonomi daerah.”103  

Kaitan dengan pengaturan di bidang perpajakan, pola pengaturan bidang 

perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:104 

       “a) Pemerintah pusat dapat menetapkan pajak-pajak pusat dan di luar 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat merupakan pajak 
daerah (Sistem Residu).  

b) Jumlah dan jenis pajak daerah ditetapkan secara riil oleh pemerintah 

pusat, di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai 

pajak pusat (Sistem materiil). Pola ini menyebabkan terpasungnya 

daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal 

dari pajak daerah, karena pemerintah daerah tidak dapat leluasa 

menambah sendiri macam-macam pajaknya. 

c) Kedua pola penetapan pajak daerah tersebut jika dihubungkan 
dengan desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi 
di daerah, maka pola huruf (a) dapat juga dipergunakan untuk 
mewujudkan desentralisasi bidang perpajakan daerah.” 

 

Bila dikaji pola pembagian pajak daerah  di Indonesia berdasarkan UU 

PDRD  semua pajak daerah ditentukan oleh pemerintah, dengan menggunakan 
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close list system, yang berarti daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak 

boleh lagi memungut pajak selain dari yang telah ditetapkan dalam UU PDRD.    

Desentralisasi tidak akan pernah lepas dari otonomi (hak untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangga sendiri) dan suatu daerah mampu berotonomi 

dengan baik tergantung pada keuangannya. Untuk itu pemerintah telah 

melakukan desentralisasi perpajakan, dimana wewenang pemungutan sumber 

keuangan berupa pajak daerah oleh pemerintah diserahkan kepada pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

Desentralisasi perpajakan, dalam perspektif wajib pajak, harus 

diupayakan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Wajib pajak harus 

dapat memperoleh akses yang cepat terhadap kebijakan perpajakan, termasuk 

dalam soal pemenuhan kewajiban pajaknya. 

1.1.4. Teori Perundang-undangan 

Teori perundang-undangan dicetuskan oleh Hans Kelsen, yang salah satu 

esensi ajarannya adalah “ The aim of the Law, as any science is to reduce chaos 

and multipilicy to unity” (Tujuan hukum seperti halnya setiap ilmu adalah untuk 

mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan).”105  

Pada dasarnya ajaran dari Hans Kelsen, terdiri dari: ajaran hukum murni, 

(reine rechtlehre), ajaran tentang hirarki perundang-undangan (grundnorm) dan 

ajaran tentang stufenbau theory.  Dan dalam kaitannya dengan disertasi ini  

yang relevan untuk dikemukakan adalah ajaran grundnorm dan stufenbau 

theory. 
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Ajaran grundnorm merupakan induk dan melahirkan peraturan-peraturan 

dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu memiliki fungsi dasar mengapa 

hukum itu ditaati. Sedangkan dalam ajaran stufenbau theory keseluruhan 

peraturan hukum diturunkan dari norma dasar yang berada dipuncak piramida, 

dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma teratas adalah 

bersifat abstrak dan semakin ke bawah konkrit dan bersifat berjenjang bagaikan 

sebuah piramida. 

Teori berjenjang dari Hans Kelsen kemudian dielaborasi oleh Hans 

Nawiasky yang mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. 

Hukum diartikan identik dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa 

dan memiliki jenjang sebagai berikut: 106 

     “1. Norma fundamental Negara ( Staatfundamental norm) 

2. Aturan Dasar Negara (Staatgrungesetz) 
3. Undang-Undang Formal (formele Gesetz) 
4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnungen 

autonome Satzungen).. 
     Teori dari Hans nawiasky disebut “Die Theori von Stufenaufbau der 

Rechtsordnung.”  
 

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky akan dijadikan sebagai pisau  

analisis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pajak rokok, secara umum dan ketentuan yang berkaitan dengan earmarking 

hasil pajak rokok secara khususnya. 

1.1.5. Teori Keadilan dan Teori kemanfaatan 

Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas. “salah satu 

sendi keadilan dalam hukum pajak ialah “perlakuan yang sama” kepada wajib 
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pajak,  yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi maupun asing, 

dan tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya.” 107  

Dalam perpajakan dikenal dua macam keadilan, yaitu:108  

a. Keadilan horizontal 

Semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau 
mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus 
dikenakan pajak yang sama. 

b. Keadilan vertical 
Pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang 
kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar 
kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar 
tarif pajak yang dikenakan.” 

 

Kenneth Davey menyatakan: 109 

“Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, 

pertama, pemerataan secara vertical - hubungan dalam pembebanan 

pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum pajak 

itu baik kalau pajak itu „progresif‟ yakni persentase pendapatan seseorang 

yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat 

pendapatannya. Pembebanannya masih dapat diterima kalau dikenakan 

secara proporsional, yaitu kalau persentase pendapatan yang dibayarkan 

untuk pajak sama untuk semua tingkat pendapatan. Pajak tidak baik 

apabila pembebanannya „regresif‟ yakni persentase pendapatannya yang 

dibayarkan untuk pajak menurun dengan adanya kenaikan tingkat 

pendapatan. 

Dimensi kedua dari keadilan adalah keadilan horizontal, hubungan pem -

bebanan pajak dengan sumber pendapatan. Seseorang yang menerima 

gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang 

yang pendapatannya sama dari bisnis atau pertanian; seorang petani 

yang mengusahakan tanaman ekspor seharusnya tidak membayar lebih 

besar daripada petani dengan pendapatan sama di bidang tanaman 

pangan. 
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Dimesi ketiga, adalah keadilan geografis. Pembebanan pajak harus adil 
antar penduduk di berbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani 
pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal di suatu daerah tertentu 
seperti halnya kadang-kadang terjadi diperbatasan kota.”  

Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B dalam Public Finance in 

Theory and Practise, seperti yang dikutip Waluyo terdapat dua macam asas 

keadilan pemungutan pajak, sebagai berikut:110 

”Pertama, Benefit Principle. manfaat yang dinikmatinya wajib pajak harus 
sesuai dengan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Inilah 
cerminan pajak  yang adil. Pendekatan ini disebut Revenue and 
Expenditure Approach. Kedua Ability Principle. Dalam pendekatan ini 
menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar 
kemampuan membayar.”  

Benefit Principle senada dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan 

oleh  Jeremy Bentham, dalam karyanya Introduction to Principle of Moral and 

Legislation  (1789) yang berbunyi bahwa undang-undang  bertujuan untuk ”the 

greatest happines of the greatest number (memberikan kemanfaatan yang 

sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang).”111 

Makna dari teori kemanfaatan dalam hubungannya dengan fungsi pokok 

hukum bagi manusia dalam kehidupannya adalah: 112 

”Memberi penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-
limpah, mendorong persamaan dan memelihara keamanan. Upaya 
mencapai tujuan tersebut yang paling penting adalah keamanan yang 
dapat dicapai dan fungsi perlindungan hukum dan persamaan 
kesempatan dicapai melalui perubahan-perubahan perundang-undangan 
untuk mencegah kekaburan hukum.” 
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Teori keadilan dan teori kemanfaatan ini berkorelasi dengan falsafah dan 

asas-asas pemungutan pajak sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan setiap pembicaraan tentang pajak. Keadilan dalam Disertasi  ini 

dimaksudkan sebagai keadilan yang horizontal, vertikal dan geografis. Terkait 

erat dengan pemungutan pajak rokok dipergunakan untuk menganalisis tentang 

persoalan pembagian hasil pajak rokok yang didasarkan pada jumlah penduduk 

yang mendiami suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota, manfaat kebijakan 

earmarking hasil pajak rokok dalam pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.  

1.1.6. Teori Kewenangan 

Menurut Herbert A. Simons113 ”wewenang adalah kekuasaan untuk 

mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan/pimpinan dengan 

bawahan.” Sedangkan Menurut Prajudi Atmosudirdjo,114 ”wewenang adalah 

kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Sedangkan 

Indroharto115, mendifinisikan ”wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum.”  

Ardiansyah menyatakan:116  

“Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan 
konformitas hukum. Dalam komponen pengaruh wewenang digunakan 
untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dalam Komponen dasar 
hukum wewenang harus mempunyai dasar hukum, dan Dalam komponen 
konformitas hukum wewenang mengandung makna adanya standar 
umum dan , yaitu standar umum dan standar khusus.”  
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Teori kewenangan ini digunakan untuk menganalisis kewenangan dalam 

melakukan pemungutan pajak dan kewenangan pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota dalam menentukan besaran prosentase hasil pajak rokok yang 

akan diearmark, dan kewenangan instansi terkait dalam pembiayaan pendanaan 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

1.2. Kerangka Konseptual 

1.2.1. Harmonisasi hukum 

Rudolf Stammler, mengemukakan “suatu konsep fungsi hukum bahwa 

tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan 

kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan 

masyarakat. Dikatakan oleh Stammler, “a just law aims at harmonizing individual 

purposes with that of society.” 117 Dan menurut Kusnu Goesniadhie, 118 

“harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi 

batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan 

dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, 

kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma 

hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum  

dalam kesatuan kerangka sistem hukum nasional.” 

 

Pendapat lain tentang harmonisasi diungkapkan oleh Wicipto Setiadi:119 
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 “pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, 
menyesesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu 
rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan 
perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang 
lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, 
sehingga tersusun secara sistimatis, tidak saling bertentangan atau 
tumpang tindih (overlaving).” 

 

Secara normatif, harmonisasi hukum sudah tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang menyebutkan “pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemanfaatan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari presiden, 

dikoordinasikan oleh menteri yang bertugas dan tanggungjawabnya dibidang 

peraturan perudang-undangan.”120 Selanjutnya rumusan pasal ini tidak bisa 

ditafsirkan lain selain menteri Hukum dan HAM yang berwenang melakukan 

koordinasi pengharmonisasian rancangan undang-undang yang datang dari 

Presiden. 

Adapun pemahaman terhadap harmonisasi hukum dalam penelitian ini 

adalah kegiatan ilmiah hukum berupa upaya menyelaraskan berbagai 

kepentingan, penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, sederajat, 

lebih rendah dan non norma hukum serta upaya pengefektifkan dan 

pengefisiensian dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Maksud 

dari penyelarasan berbagai kepentingan di sini adalah bahwa seringkali banyak 

kepentingan yang muncul dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan, dengan harmonisasi hukum inilah berbagai kepentingan tersebut 

diselaraskan dan disamakan. 

                                                           
120 Pasal 18 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 



1.2.2. Konsep perimbangan keuangan 

Pengaturan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

pertama kali diatur  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berlaku 

mulai tanggal 1 Januari 1957 hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi 

pemerintah saat itu dinyatakan: “perimbangan keuangan pusat dan daerah 

dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan 

geografi, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan masyarakat.”121   

Perkembangan selanjutnya undang-undang perimbangan keuangan pusat dan 

daerah terakhir disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 

5 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan, 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah:122 

“suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan 
yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 
daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, 
adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan 
kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 
serta tatacara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk 
pengelolaan dan pengawasannya.” 

Dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang, terdiri atas: 

                                                           
121 Pasal 4 point 3 Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber 

Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan RI dinyatakan: 
122 Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah.  



a.  dana bagi hasil, adalah “dana yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah berdasarkan angka persentase, bersumber dari 

pendapatan APBN untuk  pelaksanaan desentralisasi.” 

b. dana alokasi umum (DAU) adalah “dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.”123 

c. dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah “dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” 124 

Konsep dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam tulisan ini 

dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis dana hasil pajak rokok dan DBH 

HCT yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum.  

  

                                                           
123 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di 

Indonesia, Edisi Revisi, Ke- lima  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 142. 
124 Op. Cit. hlm 165. 

 



 



BAB III  

INKONSISTENSI DAN DISHARMONISASI HUKUM PENGATURAN PAJAK 
ROKOK DALAM HUKUM POSITIF DI BIDANG PAJAK ROKOK  

 

1.1. Dasar Konstitusional Pemungutan Pajak 

Dalam hukum antar Negara terdapat suatu asas Staats-souvereiniteit,125 

sesuai dengan asas ini, maka Belasting-souvereiniteit sebagai species dari genus 

staats-souvereniteit, merupakan kedaulatan suatu Negara untuk bertindak 

merdeka dalam lapangan pajak. Kekuasaan ini terdiri dari atas:126 

         ―1. Kekuasaan untuk membikin undang-undang nasional; 
2. Kekuasaan untuk melaksanakannya, yaitu kekuasaan untuk 

menetapkan pajak sesuai dengan ―Tatbestand‖ yang berakibat 
timbulnya hutang pajak, untuk mengontrol apakah dan sejauh mana 
keterangan-keterangan yang diterimanya, baik dari wajib pajak 
maupun pihak ketiga sesuai dengan kenyataan yuridis maupun 
ekonomis serta menagih hutang pajak dari yang bersangkutan, 
lengkap dengan tindakan-tindakan paksaannya termasuk dalam 
kekuasaan eksekutif‖. 

 

Sehingga dengan demikian menurut kehendak sendiri setiap Negara 

boleh mengatur undang-undang pajaknya sendiri.  

Dasar Konstitusional pemungutan pajak di Indonesia diatur Dalam Pasal 

23A Undang-Undang Dasar NRI 1945, menyatakan bahwa: ―Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang‖.127 

                                                           
125 Staats-souvereiniteit, yaitu kedaulatan setiap Negara untuk dan bebas 

mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh hukum antar Negara serta bebas dari pengaruh kekuasaan Negara lain. 
126  Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hlm. 124 
127  Lihat Pasal 23A UUD NRI 1945. 

 
 



Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa hanya negaralah yang 

memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak dan harus dilakukan dengan 

undang-undang.  

‖Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus 

berdasarkan pada undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya 

pajak adalah beban yang dilimpahkan kepada rakyat banyak, sehingga dalam 

perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu rakyat harus ikut 

serta menentukan dan menyetujuainya melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau 

Dewan Perwakilan Rakyat‖.128  Sehingga tidak ada pungutan pajak tanpa 

undang-undang, apapun yang berhubungan dengan pajak diatur oleh 

pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai 

dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah 

merdeka dan berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang mengandung 

konsekwensi bahwa pungutan pajak oleh Negara/pemerintah harus dilakukan 

setelah mendapat persetujuan rakyat melalui perwakilannya yaitu DPR. Secara 

tidak langsung ini menandakan adanya kedaulatan rakyat di dalam menentukan 

nasibnya sendiri walaupun melalui perwakilan. Dibalik ketentuan tersebut 

terkandung dasar pemikiran yang sangat prinsipil dan bersifat filosofis. 

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang dimaksudkan untuk 

mendapatkan ijin dari rakyat mengingat pajak itu merupakan peralihan kekayaan 

dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditunjuk 

secara langsung dan mekanisme pembentukan undang-undang selalu dilakukan 

                                                           
128 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 14. 



dengan meminta persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat. Apabila DPR telah 

menyetujui sebuah rancangan undang-undang di bidang pajak menjadi undang-

undang maka rakyat dianggap telah setuju untuk dilakukan pemungutan pajak 

terhadap dirinya. 

Menurut Y. Sri Pudyatmoko, disamping ketentuan di dalam UUD NRI 1945 

tersebut, ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk sahnya pemungutan 

pajak, yakni:129 

‖Pasal 16 ICW (Indische Comptabiliteitswet) menentukan bahwa 
penambahan atau pengurangan pajak tidak mungkin berlaku sebelum 
hasil penambahan atau hasil perubahan undang-undang pajak tersebut 
dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
yang bersangkutan. Sementara itu, di dalam pasal 17 ICW ditentukan 
bahwa semua penghapusan dan pengurangan pajak harus dilakukan 
sesuai dengan undang-undang‖.  

 

Diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertuang 

dalam Undang-Undang, berarti APBN telah mendapat persetujuan dari DPR. Jadi 

secara filosofis pemungutan pajak di Indonesia harus dilakukan berdasarkan 

Undang-Undang dan penambahan atau pengurangan pajak berlaku setelah 

dimasukkan ke dalam APBN. 

Pada abad ke-17, Parlemen (House of Commons) mengharuskan Raja 

Inggris menyetujui Bill of Rights yang isinya dalam Pasal 2 antara lain berbunyi: 

‖Tidak seorangpun boleh dituntut karena menolak membayar pajak yang tidak 

disetujui oleh parlemen‖.130 Di Inggris dikenal ada falsafah ‖No taxation Without 

Representation,‖131 (tidak  ada pemajakan tanpa ada perwakilan), ini menunjukkan 

bahwa adanya perwakilan yang menjadi manifestasi dari persetujuan rakyat 

                                                           
129 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Penerbit  Andi, 

2004), hlm. 54. 
130 Iwa Kusuma Sumantri, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Penerbitan 

Universitas, 1966), hlm. 65. 
131 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, Loc. Cit., hlm. 8. 



terhadap suatu pajak itu mesti harus ada. Sementara di Amerika Serikat ada 

falsafah yang berbunyi: ‖Taxation Without Representation is Robbery,‖132  

(pemungutan pajak tanpa adanya perwakilan adalah sebuah perampokan). 

Dasar konstitusional pemungutan pajak yang tertuang dalam Pasal 23A 

UUD NRI 1945 kemudian dijabarkan dalam berbagai ketentuan undang-undang 

di bidang pajak, baik yang bersifat umum (lex specialis) maupun yang bersifat 

khusus (lex generalis), contohnya yang bersifat umum: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); 

2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan (PPh); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

(PPN dan PPn.BM); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai; 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

7. Dll. 

                                                           
132 Ibid. 



Contoh yang bersifat khusus misalnya ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (bersifat umum) dibreakdown 

dalam  peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Contoh: 

1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok. 

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak 

Rokok. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Rokok. 

4. Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 66/PK/2014 

tentang Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-masing Provinsi tahun 

2015. 

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok. 

6. Dll. 

1.2. Istilah dan Pengertian Pajak 

Istilah pajak merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu tax, fiscal 

(Inggris),133 belasting (Belanda),134 steuer (Jerman).135 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Pajak diartikan ―sebagai pungutan wajib, biasanya berupa 

uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada 

                                                           
133 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Ingris Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, ), hlm. 580. 
134 Wojowasito S, Kamus Umum Belanda, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 

hlm. 65. 
135 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 31. 



negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli 

barang dan sebagainya‖.136  

Menurut PJA Adriani, ―Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan‖.137  

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, ―Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor 

pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum‖.138 

Menurut Mr. Sindian Isa Djajadiningrat:139 

―Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 
kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah 
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara 
langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.‖ 

Dari pengertian pajak tersebut di atas terdapat beberapa unsur dalam 

pajak. Unsur adalah ―sesuatu yang harus ada agar supaya sesuatu itu akan 

ada.‖140 

                                                           
136 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka 1995), hlm. 812 
137 Santoso Brotodiharjo, Op. Cit. hlm. 2. 
138 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar  Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 

(Bandung: Eresco, 1991), hlm. 9. 
139 Sindian Isa Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Keadilan, (Bandung: Eresco, 

1965), hlm. 5. 



H. Rochmat Soemitro menyatakan: 141 

―Tanpa ada unsur pajak tidak mungkin ada pajak, unsur-unsur pajak 
adalah: 
  a. Ada masyarakat – kepentingan umum. 
  b. Ada undang-undang – 1. Demokrasi 
                                      2. Perwakilan Rakyat 
                                      3. Musyawarah 
                                      4. Keadilan sosial - Pemerataan. 
  c. Pemungut Pajak – Penguasa masyarakat 
  d. Subyek pajak – wajib pajak 
  e. Obyek pajak -  TATBESTAND  

1. keadaan  
2. perbuatan  
3. peristiwa 

  f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif).― 

Sedangkan ciri-ciri pajak adalah: 142 

                                   - orang 
―a. Peralihan kekayaan  -  ke masyarakat 
       - badan 
  b.Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk 
  c. Dapat dipaksakan 
  d. Berulang-ulang atau sekaligus 

       e. Untuk membiayai pengeluaran Pemerintah – kepentingan umum, 
rutin + pembangunan 

  f. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagai incentive, 
rangsangan 

  g. Langsung atau tidak langsung 
  h. Pungutan Pajak  yang bertujuan khusus (Bestemmingsheffing).‖  

 

Sedangkan menurut Sony Stevano beberapa unsur dalam definisi pajak 

adalah: 143 

 A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat 
yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak dilaksanakan 
kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum 
berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini 
dipaksakan oleh pemerintah. 

                                                                                                                                                               
140 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung: PT. Eresco, 

1987), hlm. 10. 
141 Ibid. 
142 Ibid 
143 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Op. Cit., hlm 23.  



 Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang 
memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan 
moneter. 

 By individual or organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut 
dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban 
perpajakan. 

 Received by the government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan 
kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara. 

 For public purposes, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat 
dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan 
sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

Jadi unsur-unsur pajak itu: dipungut berdasarkan undang-undang, atau 

peraturan daerah,  pemungutannya dapat dipaksakan, yang  membayar pajak 

tidak mendapat kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, hasilnya 

digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah rutin dan pembangunan 

pemerintah. 

1.3. Pembagian Jenis Pajak 

Pembagian adalah proses mengurai suatu hal menjadi berbagai unsur- 

yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan peranan masing-masing 

unsur.144 

Pembagian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:145 

―1. Pembagian logis, adalah pemecahan keseluruhan kedalam bagian-bagian 

yang membentuk keseluruhan itu berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, terdiri 

dari, pertama pembagian universal, apabila suatu genus dibagi ke dalam 

semua specia atau term umum dibagi menjadi ke term-term khusus yang 

menyusunnya, contoh penentuan obyek pajak pusat, pajak daerah provinsi 

dan pajak daerah kabupaten/kota. Kedua pembagian dikhotomi, apabila 
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LaksBang Justitia, 2015), hlm. 136 
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pemecahannya hanya dijadikan dua golongan yang saling terpisah, misalnya 

pajak obyektif dan pajak subyektif, pajak langsung dan pajak tidak langsung.  

 2. Pembagian realis adalah pemecah belahan berdasarkan atas susunan 

kewenangan, terdiri dari, pertama pembagian realis esensial, pemecah 

belahan sesuatu hal kebagian-bagian dasar yang menyusunnya, contoh pajak 

dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, kedua pembagian aksidental, 

ialah pemecah belahan sesuatu hal berdasarkan sifat-sifat yang menyertai 

perwujudannya, contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung.‖  

Pembagian jenis pajak didasarkan pada suatu kriteria, yaitu:146 

 ―- Siapa yang membayar pajak 
  - Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak. 
  - Apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada orang lain. 
  - Siapa yang memungut pajak. 
  - Sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. 
  - Pajak dikenakan atas apa.‖ 
 

Berdasarkan kriteria tersebut secara umum pembagian jenis pajak dapat 

dilakukan berdasarkan penggolongan, menurut sasaran/obyeknya maupun 

lembaga pemungutnya.  

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak 

tidak langsung. ―Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan 

atau digeserkan kepada pihak lain.‖147  

                                                           
146 Ibid. hlm. 43. 
147 Erly Suandy, Hukum Pajak (Edisi 4), (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 
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Istilah yang perlu dipahami dalam membedakan pajak langsung (direct 

tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax), adalah:148 

 Tax burden: beban pajak yang dipikul seseorang. 
 Tax shifting: proses pelimpahan beban pajak kepada orang lain. 
 Forward shifting: pajak dilimpahkan kepada konsumen. 
 Backward shifting: pajak dilimpahkan ke harga pokok produksi. 
 Tax incidence: akibat yang timbul dari pelimpahan. 
 Destinataris: pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memikul 

beban pajak. 

Secara ekonomis untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak 

langsung dapat dilihat pada adanya 3 (tiga) unsur, yaitu:149 

―a) penanggung jawab pajak (tax payer) adalah orang yang secara formal 
yuridis diharuskan melunasi pajak, bila terdapat faktor/kejadian yang 
menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak; 

         b) penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti 
ekonomis memikul beban pajak; 

 c) pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat 
undang-undang harus memikul beban pajak (destinataris).‖ 

Jika ketiga unsur tersebut terpisah, artinya unsur-unsur terdapat pada 

lebih dari satu orang, maka pajak tersebut adalah pajak tidak langsung. 

Sebaliknya jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang atau suatu badan, 

maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Contoh, pemungutan cukai 

tembakau, di mana ketiga unsur tersebut tidak berada pada satu orang atau 

badan  (tetapi terpisah), yaitu:150  

―a). Pabrikan: ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak, ia harus 
membeli cukai tembakau; 

 b). Agen rokok: merupakan penanggung pajak, ia setiap kali mengambil 
rokok dari pabrikan sekaligus harus membayar cukai tembakau; 

 c). Konsumen: adalah destinataris pajak, karena ia yang sesungguhnya 
dituju oleh undang-undang untuk memikul beban cukai tersebut.‖ 
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Menurut sasaran/obyeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu 

pajak subyektif dan pajak obyektif.  

 ―Pajak subyektif adalah jenis pajak yang pertama-tama memperhatikan 
keadaan pribadi wajib pajak (subyeknya). Setelah diketahui keadaan 
subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyeknya sesuai gaya pikul, 
apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan. 
Sedangkan pajak obyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan 
pertama-tama memperhatikan/melihat obyeknya, baik berupa keadaan, 
perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban 
membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya 
yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui, 
misalnya Pajak Pertambahan Nilai.‖151 

 

Adriani membagi macam-macam pajak di Indonesia (pada waktu itu) ke 

dalam beberapa kategori, antara lain:152  

      ―1. Golongan pajak-pajak subyektif, dipungut dari orang: 
a. pajak pendapatan 1944 atas penduduk (Indonesia); 
b. pajak kekayaan atas penduduk (Indonesia); 
c. pajak jalan. 

2. Golongan pajak-pajak obyektif 

    a. Dipungut karena keadaan; 

        1) pajak-pajak atas bagian-bagian dari kekayaan: 

    a) pajak kekayaan atas bukan penduduk; 

            b) vervonding –bangunan; 

      2) Pajak-pajak atas pendapatan; 

a) pajak pendapatan atas bukan penduduk; 

b) pajak upah; 

c) vervonding bukan –bangunan 

                3) Pajak-pajak karena mempunyai/mempergunakan benda 
yang kena pajak: 

 a) pajak rumah tangga; 
 b) pajak senjata-api; 
 c) pajak anjing; 

d) bea tetap karena mempunyai izin penyelidikan atas 
konsesi tambang (mijn-consessie); 

 e) pajak kendaraan bermotor. 
    b. Dipungut karena perbuatan; 

                1) Pajak-pajak atas lalu lintas kekayaan; 

                                                           
151 Wirawan B. Ilyas/Richard Burton, Hukum Pajak (Edisi 5), (Jakarta: Salemba 

Empat, 2010 ), hlm. 27-28. 
152 Adriani, Dalam Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hlm. 40 



a) bea balik nama karena perjanjian-penyerahan atau atas 
akte mengenai kapal; 

b) bea pemindahan karena hibah; 
c) bea materai modal; 
d) bea materai dan nota-nota efek; 
e) pajak peredaran; 

      2) Pajak-pajak atas lalu lintas hukum lainnya berbagai Bea 

Materai; 

        3) Pajak-pajak atas lalu lintas barang; 

  a) bea masuk dan bea keluar; 

  b) bea statistik: 

  c) upah lelang; 

        4) Pajak-pajak atas pemakaian (verterings belasting); 

  a) cukai-cukai; 

  b) pajak potong hewan; 

  c) pajak lotere. 

     c. Dipungut karena peristiwa. 

 Bea pemindahan (sebagai sisa dari Ordonansi Bea Warisan 

Tahun 1901 yang telah dihapus mulai tahun 1949) karena 

perolehan harta tetap oleh seseorang dari penduduk 

Indonesia yang meninggal dunia.‖ 

Dengan adanya reformasi perpajakan tahun 1983 maka ketentuan 

mengenai jenis-jenis pajak tersebut di atas sudah mengalami perubahan. 

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi 2 (dua), yaitu: 

jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak 

daerah. 

      ―Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. 
Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dikumpulkan 
dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Contoh jenis pajak pusat adalah Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan 
atas Barang Mewah. 

      Sementara itu pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak 



daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).‖ 153 

Dari pembagian pajak tersebut maka akan diketahui bahwa 1 (satu) jenis 

pajak akan masuk pada ketiga pembagian pajak tersebut, Misalnya pajak rokok 

dilihat dari penggolongannya termasuk pajak tidak langsung, dilihat dari sifatnya 

pajak rokok termasuk pajak obyektif sedangkan dilihat dari kewenangan 

pemungutannya pajak rokok termasuk jenis  pajak daerah provinsi. Demikian 

juga halnya dengan jenis-jenis pajak yang lain akan  masuk pada ketiga macam 

pembagian pajak. 

1.4. Pajak Daerah 

Berdasarkan uraian tentang pembagian pajak di atas maka ada 2 (dua) 

tingkatan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 

Pajak daerah dapat pula dibagi 2 (dua), yaitu pajak daerah provinsi dan pajak 

daerah kabupaten/kota. Berarti ada  tiga macam tingkatan pajak di Indonesia, 

hal ini membawa konsekuensi bahwa dasar pemungutan pajak nasional (pusat) 

adalah hukum pajak nasional (undang-undang) sedangkan dasar pemungutan 

pajak daerah provinsi adalah hukum pajak daerah provinsi (peraturan daerah 

provinsi) dan dasar pemungutan pajak daerah kabupaten/kota adalah hukum 

pajak daerah kabupaten/kota (peraturan daerah kabupaten/kota). 

Asal muasal timbulnya pembagian pajak umum (pusat) dan pajak daerah, 

karena kekuasaan yang diberikan kepada dewan-dewan daerah, seperti 

tercantum dalam Ordonansi Dewan-Dewan Local (Local Raden Ordonantie, stbl. 

1905 No. 181 dalam Pasal 49 ayat (1) , menetapkan bahwa:154 

                                                           
153 Ibid. 
154 Santoso Brotodihardjo, Op. Cit. hlm. 49. 



―Dewan-dewan ini diberi kekuasaan untuk dengan syarat memperhatikan 
ketentuan-ketentuan dalam pasal ini menetapkan peraturan-peraturan 
bagi daerahnya masing-masing tentang pemungutan pajak-pajak untuk 
memperkuat keadaan keuangannya dalam daerah-daerah itu.‖  

 

Berdasar ketentuan tersebut, maka timbullah pajak-pajak daerah yang 

dipungut oleh provinsi, swapraja, kotapraja, seperti pajak sepeda (penning), 

pajak tontonan dan pajak-pajak kendaraan lainnya. 

Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbitnya beberapa 

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor: 11 Darurat 

Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor: 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan saat ini berlaku 

Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Menurut Kenneth Davey, perpajakan daerah dapat diartikan sebagai:155 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan 
dari daerah sendiri;                                                                       

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 
penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; 
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.‖ 
 

Sedangkan ciri pajak daerah (sub national tax), yaitu:  (i)Assessed by sub 

national government, (ii) at rates decided by sub national government, and that 
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(iii) it also collected by sub national government, with of course (iv) its proceeds 

accruing to sub nasional  government. 156 

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah sangat 

signifikan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah. Namun dalam 

prakteknya, banyak pajak yang hanya memiliki satu atau dua karakteristik seperti 

tersebut di atas, karena ―kepemilikan‖ kewenangan memungut terkadang masih 

belum jelas, sebab adakalanya pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah pusat, 

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagi 

hasilkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak daerah yang 

dimiliki oleh daerah tersebut. 

Adanya pembagian pajak provinsi dan kabupaten/kota, disatu sisi 

merupakan wujud perluasan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk 

dapat lebih mandiri dalam mencari sumber-sumber pendanaan dari sektor pajak. 

Namun apabila dikritisi ketentuan mengenai pajak daerah, ada hal-hal yang 

nampaknya belum sinkron, sebagai berikut:157 

―1. Ketidak tepatan posisi perletakan jenis pajak provinsi dan pajak 
kabupaten/kota, misalnya pajak air permukaan dan air bawah tanah. 

2. Ketidak sinkronan antara upaya penarikan pajak dengan upaya 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.‖  

 

Pajak Air Permukaan dijadikan sebagai bagian dari pajak provinsi, 

sedangkan pajak air bawah tanah menjadi pajak kabupaten, yang awal mulanya 

adalah satu jenis pajak yaitu Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. Apabila  dilihat dari letak atau posisi dari pajak tersebut, jelas 
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merupakan bagian dari suatu wilayah kabupaten/kota tertentu. Artinya dinilai 

dari sisi pendekatan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan atau 

pemanfaatan air tersebut secara langsung adalah masyarakat kabupaten/kota 

yang disekitarnya.  

Maka ini akan menjadi tanggungjawab dari daerah kabupaten/kota dari 

area wilayah air tersebut untuk dituntut memberikan pengelolaan secara penuh 

terhadap kegiatan yang ada di daerahnya. Ketika terjadi dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan pengambilan air permukaan tersebut (misalnya debet 

air menjadi berkurang sehingga berpengaruh terhadap pemanfaatan bagi 

masyarakat sekitar) maka pemerintah daerah kabupaten/kota tentu akan 

dituntut masyarakat  ikut bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan.  

Apabila hal demikian ini terjadi, maka akan terjadi kesimpangsiuran/ 

ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban, yang pada akhirnya akan 

merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, apabila air bawah tanah 

dijadikan pajak daerah kabupaten/kota maka secara konsisten air permukaan 

juga dijadikan sebagai obyek pajak bagi pemeritah kabupaten/kota. 

Penarikan pajak oleh daerah tertentu harus diikuti dengan adanya 

pelayanan terhadap obyek yang ditarik dari pajak tersebut, meskipun 

persentasenya tidak serta merta sama dengan retribusi. Ketika suatu jenis pajak 

dipungut oleh pemerintah Provinsi sedang obyeknya berada di wilayah 

kabupaten/kota, maka nilai sinkronisasi antara upaya penarikan pajak dan 

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan. Idealnya 

penarikan pajak akan mampu mendukung jalan penyelenggaraan pemerintahan 

secara efektif. 



1.4.1. Kriteria pajak daerah 

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam 

jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat 

dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan 

sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi 

dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki 

kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, 

perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang sesuai untuk 

dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam 

pemungutan pajak daerah. 

Beberapa kriteria pajak daerah yang baik (―good‖ local taxes). Yaitu: ―(1) 

that easy to administer localy, (2) that are imposed solely (or mainly) on local 

resident, (3) that do not raise problem of ‗harmonization‘ or ‗competition‘ 

between sub national government or between sub national and national 

government.‖ 158 

Kriteria ini menunjukkan bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan 

pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya 

berdampak pada masyarakat setempat. Hal lain yang penting diperhatikan dalam 

penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul 

akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah, karena 

terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar 

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan 

pemerintahan yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan antar pemerintah 
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daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih 

tinggi. 

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan 

kriteria-kriteria, yaitu:159 

―a. Kecukupan dan elastisitas  

     Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber 

pendapatan adalah di mana sumber tersebut harus menghasilkan 

pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian 

biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. 

b. Keadilan 
    Prinsipnya adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah 

dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan 
kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. 

    Konsep ini merupakan konsep keadilan sosial yang dianut oleh hampir 
semua pemerintahan,  namun dalam praktek tidak selalu dilaksanakan. 

    Dalam konsep ini perpajakan merupakan suatu alat distribusi kembali, 
golongan kaya menyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang 
diberikan kepada mereka dan golongan miskin lebih kecil. Dalam 
praktek hal ini dapat dicapai kalau golongan kaya menikmati manfaat 
yang lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah. 

c. Kemampuan administrasi 
    Kemampuan administrasi sangat diperlukan, untuk mengantisipasi 

kompleksnya masalah perpajakan dari wajib pajak yang mudah 

diketahui berapa penghasilannya sampai dengan wajib pajak yang 

tidak mudah diidentifikasi/tidak jelas penghasilannya yang dapat 

diperhitungkan untuk pengenaan pajaknya. 

d. Kesepakatan politis 
    Kemauan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan 

struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar  dan 

bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, 

dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. 

e. Administrasi daerah 
    Pengenaan suatu jenis pajak dapat ditentukan dari tempat tinggalnya 

seseorang, dari sumber keuntungan yang diperolehnya dari penaksiran 

nilai dan tarifnya. Untuk itu kemampuan suatu pemerintah daerah 

dalam mengadministrasikan suatu jenis pajak sangat diperlukan dan 

tergantung pada seberapa jauh tersedianya tenaga profesional 

dibutuhkan daerah dan nasional.‖  
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Teori mengenai struktur pajak yang ideal dikemukakan oleh the wealth of 

nation sebagai berikut:160 

―1. Hasil penerimaan pajak haruslah: (1) relatif cukup besar/signifikan 

terhadap pengeluaran yang akan dibiayai; (2) stabil dan dapat 

diramalkan; (3) otomatis mengikuti perkembangan variabel-variabel 

makro seperti pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan 

inflasi; dan (4) lebih besar daripada biaya pungut. 

2. Tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap perekonomian. 
Distorsi yang dimaksud dapat berupa disintensif terhadap kreativitas 
masyarakat yang positif dan produktivitas masyarakat maupun berupa 
penghambatan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa 
serta antar daerah. 

3. Berkeadilan, yaitu beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh 
semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan 
kesanggupan masing-masing golongan. 

4. Sejalan dengan kemampuan administrasi. Dalam kenyataannya 
terdapat pungutan pajak yang sulit dilakukan, sehingga perlu 
dilakukan penyederhanaan-penyederhanaan dalam pemungutan pajak. 

5. Dapat diterima secara politis, yaitu terbangun kesepakatan antara 
pemerintah sebagai pihak pemungut dengan masyarakat sebagai 
pihak yang dikenakan pungutan atas suatu pajak. Untuk mencapai 
kesepakatan politis diperlukan kejelasan mengenai obyek pajak, 
subyek pajak, tujuan, dan mekanisme pembayaran serta 
pengadministrasian perpajakan. 

6. Sesuai sebagai pajak daerah. Kesesuaian sebagai pajak daerah dapat 

ditinjau dari empat aspek, yaitu, pertama, pajak-pajak yang utamanya 

ditujukan sebagai alat stabilisasi perekonomian dan memperbaiki 

distribusi pendapatan, sebaiknya menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Pusat, baik dalam penentuan basis, pentarifan, maupun 

pengadministrasian. Kedua, basis pajak yang mempunyai tingkat 

mobilitas tinggi (mobile) sebaiknya tidak diserahkan kedaerah, Ketiga, 

pajak daerah seyogyanya tidak boleh dibebankan kepada mereka yang 

bukan penduduk daerah bersangkutan, dan Keempat, tuntutan 

administrasi dari pajak yang diserahkan kepada daerah seyogyanya 

disesuaikan dengan kapasitas administrasi aparat dan sumberdaya 

yang ada di daerah.‖  

 

Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua 

kriteria, yaitu: ―pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup 

bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiscal yang dimilikinya. Kedua, pajak 
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daerah harus secara jelas berdampak pada tanggungjawab fiscal yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.‖161  

Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai 

tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak 

daerahnya sendiri sekaligus dengan tarifnya dengan tetap memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam praktek pemungutan pajak tidak semua kriteria di atas dapat 

dipenuhi, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar kriteria dimaksud dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh untuk mendapatkan keadilan 

dapat menyebabkan pengadministrasian pajak menjadi kompleks. Untuk 

mencapai tujuan fungsi budgetair pajak  kadang harus mengorbankan tujuan 

fungsi regulerend pajak. 

1.4.2. Sejarah pengaturan pajak daerah  

Salah satu penerimaan pemerintah daerah di Indonesia yang termasuk 

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disebutkan mulai dari 

peraturan perundang-undangan yang pertama mengenai pemerintahan di daerah 

sampai peraturan yang berlaku saat ini adalah  pajak daerah. 

Selain disebutkan serta diatur secara singkat dalam peraturan perundang-

undangan mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah serta peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan daerah, secara specifik pajak daerah diatur dalam 

perundang-undangan tersendiri, bahkan dalam dua peraturan perundang-
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undangan terakhir yang mengatur pajak daerah Pemerintah juga bahkan telah 

menjabarkan sehingga lebih operasional dalam sejumlah peraturan pemerintah.  

Penarikan pajak daerah di Indonesia telah mulai diterapkan sejak negara 

Indonesia ini berdiri, sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan yang 

lebih konfrehensif mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah pajak daerah sudah secara jelas 

tercantum sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah. Namun sampai 

tahun 1956 peraturan perundang-undangan yang secara specifik mengatur 

pemungutan pajak daerah belumlah tersedia. Pada era ini, kabupaten, kota kecil 

dan kota besar, yang merupakan kelanjutan keberadaan regentchap dan 

stadsgemeente dimasa kolonial, telah melakukan pemungutan pajak daerah yang 

merupakan kelanjutan pada masa-masa sebelumnya. 

Pada umumnya, jenis pajak daerah yang dipungut pada masa ini antara 

lain adalah:162 

1. Pajak anjing; 
2. Pajak forensen (berdiam di suatu daerah melebihi suatu jangka waktu 

tertentu tanpa bertempat tinggal tetap di daerah tersebut); 
3. Pajak hiasan kuburan; 
4. Pajak kendaraan tidak bermotor (seperti sepeda, becak, cikar dan 

dokar); 
5. Pajak minuman keras; 
6. Pajak penerangan jalan; 
7. Pajak petasan/kembang api; 
8. Pajak reklame (reklame yang tidak dimuat dalam surat kabar 

harian/majalah); 
9. Pajak tontonan/keramaian. 

Selain jenis-jenis pajak di atas, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia 

telah memungut semacam pajak atas perusahaan perseroan yang tidak dikaitkan 
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dengan keuntungan yang diperolehnya serta suatu pajak yang dikenakan 

terhadap usaha-usaha perkebunan yang didasari dengan pertimbangan 

terciptanya kerusakan jalan akibat adanya usaha pengangkutan atas hasil 

eksploitasi yang dilakukan oleh usaha perkebunan. 

Penarikan pajak daerah ditandai dengan beragamnya peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak masa 

kemerdekaan, peraturan perundang-undangan yang mendasari pemungutan 

pajak daerah adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak 

Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Tonggak sejarah pemungutan pajak daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia pertama kali diatur  dalam Undang-Undang 

Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, yang merupakan undang-

undang pertama dalam sejarah  pemungutan pajak daerah yang mengatur 

secara specifik pemungutan pajak daerah. 

Rochmat Soemitro menyatakan: 163 
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     ―Tujuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-  
Undang agar daerah mendapat pegangan umum, sehingga rakyat tidak 
akan terbebani pajak yang melebihi batas, sebab dalam menentukan 
besarnya pajak atau retribusi harus memperhatikan beberapa faktor, 
yaitu: 
1. Tarif-tarif yang berlaku di lain daerah sekitarnya; 
2. Kekuatan keuangan serta kemampuan penduduk; 
3. Tarif-tarif yang progresif dan sebagainya, sehingga pajak daerah dan 

retribusi daerah yang diadakan itu terasa adil dan layak oleh penduduk 
dan merupakan sumber pendapatan yang berarti bagi daerah.‖ 

 

Dalam UU Drt No. 11 Tahun 1957, Daerah Tingkat I (sekarang disebut 

sebagai daerah provinsi) dapat memungut sejumlah jenis pajak, antara lain:164 

a. Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum; 
b. Pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya 

dalam majalah atau warta harian; 
c. Pajak anjing; 
d. Pajak atas izin penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api; 
e. Pajak atas izin penjualan minuman yang mengandung alkohol; 
f. Pajak atas kendaraan tidak bermotor; 
g. Pajak atas izin mengadakan perjudian; 
h. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur; 
i. Pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari dalam suatu 

tahun pajak, kecuali untuk perawatan di dalam rumah sakit atau 
sanatorium, dan juga atas penyediaan rumah lengkap dengan 
perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya selama lebih dari 120 
hari dari suatu tahun pajak, semua itu tanpa bertinggal di daerah itu 
dengan ketentuan, bahwa mereka yang berdiam di luar daerahnya 
guna menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara atau daerah, 
tidak boleh dikenakan pajak termaksud; 

j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan 
dengan jalan umum di darat atau di air, atau yang terletak 
disekitarnya, dan juga atas milik berupa tanah kosong yang 
berbatasan atau yang mempunyai jalan keluar pada jalan-jalan 
tersebut; pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan yang layak 
untuk pembiayaan penerangan dan/atau pembangunan air serta 
kotoran oleh daerah; 

k. Pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannya atau tanah 
kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak mana 
dipungut tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar 
sumbangan yang layak guna pembiayaan pekerjaan yang 
diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan yang 
menguntungkan milik-milik tersebut; 

l. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan 
dengan jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan, atau 
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pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah 
disahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak 
dalam lingkungan yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

m. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai 
pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan 
pembelian perlengkapan pertama; 

n. Opsen atas pajak daerah tingkat atasan sepanjang kemungkinan 
pemungunan opsen itu diberikan dalam peraturan pajak daerah tingkat 
itu.‖ 

 

Pemberlakuan undang-undang ini sangat lama. Dalam perkembangannya, 

jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak 

daerah harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan 

dipungut belum diusahakan  oleh tingkatan pemerintahan yang diatasnya. 

Terjadi pembedaan lapangan pajak antara daerah tingkat I dengan daerah 

tingkat II. Daerah tingkat I memiliki kurang lebih 16 jenis pajak daerah, antara 

lain: pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak vervonding, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak atas izin menangkap ikan di perairan 

umum di wilayahnya, pajak alat angkut air, bea balik nama kendaraan angkut 

air.  

Dilihat dari jenis-jenis pajak daerah yang dipungut di daerah tingkat I, 

beberapa pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor cenderung memiliki perolehan yang cukup besar. Untuk Daerah Tingkat 

II pajak daerah yang dipungut kurang lebih 44 jenis, antara lain seperti pajak 

radio, pajak pembangunan I pajak bangsa asing, pajak anjing, pajak rumah bola, 

pajak pengambilan sarang burung, pajak pengambilan rumput laut dan agar-agar 

laut dan pajak vervonding. Pajak yang mempunyai perolehan yang cukup besar 

dan potensial di Daerah Tingkat II antara lain adalah pajak pembangunan I, 

pajak bangsa asing, pajak tontonan/keramaian umum dan pajak reklame.  



Meskipun jumlah pajak yang diberlakukan sangat beragam, pajak-pajak 

daerah ini tidak semuanya dapat dipungut di daerah,  sangat tergantung 

keinginan pemerintah daerah masing-masing daerah untuk memberlakukannya. 

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penerapan suatu pajak daerah di 

suatu tempat. ―Pertama, keberadaan obyek dan potensi pajak daerah yang akan 

dipungut. Kedua, jumlah hasil pemungutan pajak daerah dibandingkan dengan 

biaya pungutannya. Ketiga, keberadaan peraturan yang mendasari pemungutan 

pajak daerah tersebut.‖ 165  

Untuk melakukan pemungutan terhadap suatu pajak daerah, pemerintah 

daerah harus terlebih dahulu menyusun suatu peraturan daerah (perda) 

mengenai pajak daerah tersebut. Selanjutnya secara berjenjang, peraturan 

daerah ini mendapat pengesahan dan persetujuan dari tingkatan pemerintahan 

yang diatasnya. Tujuan pengesahan dan persetujuan ini adalah agar perda 

tersebut tidak melanggar rambu-rambu perundangan diatasnya, hal tersebut 

merupakan  suatu bentuk pengawasan preventif dari pemerintah pusat untuk 

mengendalikan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Bentuk-bentuk lain dari pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat terhadap pemberlakuan pajak daerah di suatu wilayah antara lain adalah 

penetapan tarif, prosedur atau mekanisme penarikan, dan penetapan jenis pajak 

yang dapat dipungut di daerah. 

Akibat perkembangan yang terlihat pada masa ini, sejalan dengan roda 

desentralisasi pemerintahan yang bergerak menuju arah sentralistik. Pemerintah 

melakukan reformasi pemungutan pajak daerah, yang ditandai dengan 
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melakukan perubahan aturan pokok yang mengatur tentang pajak daerah agar 

sejalan dengan nafas peraturan lainnya, terutama sekali dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah secara 

umum. Jika diperhatikan secara seksama, arah reformasi ini sejalan dengan 

tujuan reformasi perpajakan daerah yang dikemukakan Devas, yang berpendapat 

bahwa: 166  

     ―tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi sistem perpajakan adalah: 
1. Terciptanya sistem perpajakan yang sederhana; 
2. Meningkatnya penerimaan pajak daerah; 
3. Terjadinya kesesuaian antara kewenangan yang dimiliki oleh daerah 

dengan jenis pajak yang dipungut.‖ 
 

Setelah sekian lama diberlakukan (UU Drt No. 11 Tahun 1957) akhirnya 

pada tahun 1997, pemerintah melakukan reformasi perpajakan daerah yang 

cukup fundamental yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini 

merupakan suatu bentuk reformasi (pembentukan kembali) format perpajakan, 

serta retribusi yang dapat dipungut di daerah. Pada peraturan perundang-

undangan ini, Propinsi Daerah Tingkat I memiliki kewenangan untuk memungut 

tiga jenis pajak daerah, yaitu:  

―1. Pajak kendaraan bermotor;  

 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;  

 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.‖167 

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II (Dati II), jenis pajak 

daerah yang dapat dipungut oleh tingkatan pemerintahan ini adalah:  
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     ―1. Pajak hotel dan restoran;  
2. Pajak hiburan;  
3. Pajak reklame;  
4. Pajak penerangan jalan;  
5. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;  
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.‖ 168 

 

Sebagai operasionalisasi dari peraturan ini, pemerintah pusat juga 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana 

kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998 tentang 

Pajak Daerah.  

Setelah diundangkannya UU No. 18 Tahun 1997 perubahan yang sangat 

fundamental terjadi dalam pengaturan perpajakan daerah, di mana ada klausul 

yang menentukan bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada 

hanya diperkenankan untuk memungut jenis-jenis pajak yang secara eksplisit 

ditetapkan untuk dipungut sesuai dengan tingkatan pemerintahannya. Berbeda 

pada praktek yang terjadi pada masa perundang-undangan sebelumnya, dimana 

dalam perkembangannya daerah dapat saja berkreasi sedemikian rupa untuk 

menciptakan jenis-jenis pajak daerah yang dapat membebani warga masyarakat 

karena keberagamannya. Kondisi sebelumnya yang memberatkan masyarakat,  

memunculkan gagasan yang pada akhirnya menjadikan suatu ketentuan 

pemberian limit bagi daerah untuk dapat memungut jenis pajak tertentu.  

Limitasi jenis pungutan ini tercermin dalam UU No. 18 tahun 1997 

didukung dengan ketentuan bahwa seluruh peraturan daerah mengenai 

pengenaan pajak daerah, bahkan lebih luas lagi seluruh jenis peraturan daerah, 

harus disahkan oleh pemerintah pusat sebelum dapat diimplementasikan kepada 

warga masyarakat. Sehingga semakin kukuhlah pandangan bahwa desentralisasi 
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pemerintahan di Indonesia pada era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang Pemerintahan di Daerah sangatlah sentralistis. Kondisi ini sangatlah 

kontras dengan masa pemberlakuan UU Drt. No. 11 Tahun 1957, dimana 

walaupun sudah disebutkan secara eksplisit jenis-jenis pajak daerah tertentu 

untuk suatu tingkatan pemerintahan tapi pada prakteknya tingkatan daerah yang 

ada dapat saja menambahkan jenis pajak daerah yang dipungutnya selama 

belum ada tingkatan pemerintahan lainnya yang belum mengusahakan lapangan 

pajak yang bersangkutan.  

Untuk mendukung ketentuan limitasi pajak daerah yang dapat dipungut 

oleh tingkatan pemerintahan yang ada, dalam UU No. 18 Tahun 1997 diatur 

bahwa jika ada tingkatan daerah atau daerah tertentu ingin membuat suatu jenis 

pajak daerah, maka pajak daerah yang baru tersebut harus diatur dalam suatu 

peraturan pemerintah. Sangat jelas terlihat bahwa keharusan keberadaan 

peraturan pemerintah ini adalah suatu upaya pemerintah untuk semakin 

mempersulit daerah untuk berkreasi memungut jenis pajak daerah yang baru. 

Sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan UU No. 18 Tahun 1997 dalam 

pemungutan pajak daerah baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Jenis 

pajak ini merupakan jenis pajak daerah baru yang dapat dipungut oleh 

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.  

Seperti halnya praktek pada perundang-undangan terdahulu, pada masa 

berlakunya UU No. 18 Tahun 1997 terdapat ketentuan bagi hasil perolehan pajak 

daerah. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut, hasil penerimaan 

pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh 

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dibagi hasilkan dengan Pemerintah 



Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II. Adapun perimbangannya adalah 10 % untuk 

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I sedangkan sisanya dibagi hasilkan dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II dibawahnya.  

Perkembangan praktek kenegaraan yang cenderung sentralistis dan 

kurang demokratis mendorong terjadinya gerakan reformasi. Tujuan gerakan ini 

adalah berupaya untuk mengembalikan lagi kedaulatan kepada rakyat dengan 

mempraktekkan nilai-nilai demokrasi, penghormatan kepada hak azasi manusia, 

dan menghargai keberagaman dalam kebersamaan. Segala sendi kehidupan 

kenegaraan tidak luput terimbas dari gerakan ini, termasuk berimbas pada 

praktek ketatanegaraan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menuntut  

reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.  

Reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah 

terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  Di- 

berlakukannya kedua undang-undang yang mendasari praktek pemerintahan 

daerah di Indonesia ini membawa perubahan yang cukup fundamental. 

Perubahan yang sangat terasa adalah berubahnya arah bandul pendulum praktek 

pemerintahan di daerah dari sisi yang sentralistik mengarah ke arah yang lebih 

desentralistik, sehingga dirasakan adanya aroma federalisme dalam kedua 

undang-undang tersebut.  

Sejalan dengan berubahnya kedua undang-undang yang mendasari 

praktek ketatanegaraan di level daerah, pemerintah juga melakukan revisi 

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Perubahan ini ditandai dengan disempurnakannya Undang-



Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdapat konsep 

desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan daerah. Konsep ini 

memperkenankan daerah (Pemerintahan Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota), 

untuk berkreasi dan memungut jenis pajak daerah baru sepanjang belum 

menjadi lapangan pajak tingkatan pemerintahan lainnya. Meskipun ada peluang 

untuk memungut jenis-jenis pajak baru dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah juga tetap menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis 

pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah. Daerah Propinsi memiliki 

lapangan pajak sebagai berikut:  

     ―1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;  
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;  
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;  
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan.‖ 169 
 

Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota, jenis-jenis pajak daerah yang 

dapat dipungut adalah:  

       ―1. Pajak hotel;  
2. Pajak restoran;  
3. Pajak hiburan;  
4. Pajak reklame;  
5. Pajak penerangan jalan;  
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;  
7. Pajak parkir.‖ 170 

Sebagaimana peraturan perundang-undangan sebelumnya, undang-

undang ini juga dilengkapi oleh peraturan pemerintah, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  
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Selain mempraktekkan konsep desentralisasi fiskal seraya tetap 

menentukan secara eksplisit jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh 

pemerintah daerah, peraturan ini juga tetap mempraktekkan bagi hasil perolehan 

pajak daerah. Hasil perolehan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi diserahkan hasilnya paling sedikit 30 

% kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi yang 

bersangkutan. Untuk pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan 

air permukaan, hasilnya paling sedikit 70 % diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi yang bersangkutan.  

Praktek konsep desentralisasi fiskal cenderung dijalankan secara 

kebablasan oleh daerah. Implementasi desentralisasi fiskal terlihat pada 

keinginan yang besar dari Daerah untuk memperoleh penerimaan asli daerah 

yang besar dan mewujud pada peraturan-peraturan daerah yang mengatur 

tentang pungutan yang dapat dilakukan oleh daerah, di mana didalamnya 

tercakup pajak daerah. Akibat dari peraturan-peraturan daerah ini adalah 

kembali menjamurnya pungutan-pungutan pajak daerah yang dikelola oleh 

daerah seperti pada masa sebelum diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997.  

Pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah sudah berupaya 

membatasi ekses negatif sebagaimana di atas dengan menetapkan pengesahan 

atas peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, namun  semangat besar yang dimiliki oleh daerah untuk 

menjalankan otonominya yang dianggap pararel dengan kebutuhan dana yang 

besar untuk menjalankannya, mengakibatkan pemerintah-pemerintah daerah 

seakan berlomba untuk menetapkan jenis- jenis pajak daerah baru, sementara di 



lain pihak pemerintah pusat tidak mampu dengan cepat menjalankan tugasnya 

untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang telah diajukan oleh daerah 

untuk mengatur pemungutan pajak daerah.  

Akibat lebih jauh dari ekses negatif ini yang timbul akibat pengenaan 

pajak daerah yang sangat beragam dan meluas di tengah-tengah masyarakat 

mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi. Secara teoritik, para ekonom 

sepakat bahwa pengenaan pajak, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, akan berdampak pada kegiatan ekonomi, seperti hambatan 

pada jalur distribusi, dan terganggunya kegiatan produksi. Kondisi ini akhirnya 

direspon oleh pemerintah pusat dengan melakukan perubahan peraturan 

perpajakan daerah yang sedang berlaku agar otonomi daerah yang terwujud 

tidak menjadi bumerang bagi kegiatan perekonomian di daerah.  

Dengan diberlakukannya open  list system dalam Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 maka daerah berlomba-lomba menarik jenis pajak baru yang 

berakibat pada iklim investasi yang kurang baik, tingginya biaya ekonomi karena 

tumpang tindihnya pungutan-pungutan yang menghambat arus barang dan jasa 

antar daerah, sehingga dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diadopsi 

close list system, di mana pemerintah provinsi hanya boleh memungut pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya boleh memungut pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung 

wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan. Ketentuan close list system diikuti dengan dengan 



perluasan basis pajak, seperti pelayanan catering termasuk dalam pajak 

restoran, dan penambahan 3 (tiga) jenis pajak baru bagi daerah kabupaten/kota, 

yaitu: bea perolehan hak atas tanah dan banguan, pajak sarang burung walet, 

pajak bumi dan bangunan, dan penambahan 1 (satu) jenis pajak baru bagi 

daerah provinsi, yaitu pajak rokok. 

Dari uraian tentang sejarah pemungutan pajak daerah di atas maka jenis 

pajak daerah dapat diringkas sebagai berikut: 

 

Tabel 2: Jenis Pajak Daerah menurut peraturan perundangan Pajak Daerah di 
Indonesia 

No Item 

Undang-Undang 

No. 11 Drt 
Tahun 1957 

No. 18 Tahun 
1997 

No. 34 Tahun 
2000 

No.28 Tahun 
2008 

1 Daerah Dati I 
Dati 
II 

Prov 
Kab/K
ota 

Prov 
Kab/K
ota 

Prov 
Kab/K
ota 

2 Jenis - 10 3 6 4 7 5 12 

Sumber bahan hukum: diolah 

1.4.3. Politik Hukum Pengaturan Pajak Daerah  

Dalam sejarah kepemerintahan daerah di Indonesia, pemungutan pajak 

daerah terbukti berjalan seiring dengan sejauh mana daerah diberi kewenangan 

oleh pemerintah untuk mengatur dirinya. Pola pemberian kemampuan keuangan, 

baik yang tercakup dalam topik alokasi keuangan antar tingkatan pemerintahan 

maupun pemberian kemampuan bagi daerah untuk secara langsung menerima 

penerimaan (komponen PAD, dimana termasuk di dalamnya pajak daerah), 

sangat terkait erat dengan kewenangan yang dimiliki dan dijalankan daerah 

dalam rangka status otonom yang diembannya. Politik desentralisasi, dimana 

tercakup di dalamnya desentralisasi fiskal, yang dijalankan oleh pemerintah 



dapat dilihat sebagai suatu pendulum yang bergerak sesuai dengan irama politik 

yang dimainkan oleh penguasa (pemerintah) dan tuntutan daerah.  

Hal yang penting kemudian adalah bagaimana  memberikan peluang 

kepada daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya, termasuk dalam 

penerimaan pajak daerah dengan memberikan kesempatan bagi daerah untuk 

memungut beragam jenis pajak. Namun demikian, pemberian kemampuan ini 

tidak berhenti pada titik ini. Pemerintah juga harus kembali mengeluarkan 

regulasi guna mencegah dampak-dampak negatif yang muncul dari keberagaman 

jenis pajak yang dipungut seraya membuat aransemen kelembagaan yang 

komprehensif guna mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terkait 

dengan dimungkinkannya daerah memungut beragam jenis pajak daerah.  

1.4.3.1. Pengertian politik hukum 

Istilah politik hukum dalam pustaka Belanda disebut rechtpolitik 171 yang 

dihubungkan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan untuk daerah 

jajahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang kemudian dikenal dengan sebutan 

kebijakan hukum yang digariskan secara sadar (bewuste rechtspolitik). Dalam 

kepustakaan berbahasa Inggris ditemukan beberapa istilah yakni, political law, 

policy of the law, legal policy. Istilah political law sama dengan political science, 

yang berarti172 ―the brench of the learning concerned with the study of the 

principles and conduct of goverment olso termed political law‖ (politik hukum 

adalah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-

                                                           
171 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 
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172 Bryan A Garner, Black Law Dictionary. St Paul MNN: West Group, 1999, hlm. 
11, 79 



prinsip dan tindakan pemerintahan. Pengertian ini juga dipakai untuk studi ilmu 

hukum). 

Politik hukum (legal policy) dalam arti kebijakan negara (public policy) di 

bidang hukum harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial yaitu usaha setiap 

masyarakat/pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya disegala 

aspek kehidupan. Hal tersebut mengandung dua dimensi yang terkait satu sama 

lain yakni kebijakan kesejahteraan sosial (social walfare policy) dan kebijakan 

perlindungan sosial (social defence policy). Selanjutnya ―politik hukum disebut 

juga sebagai aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan 

cara-cara yang hendaknya dipakai atau sebagai kegiatan-kegiatan memilih nilai-

nilai dan menerapkan nilai-nilai.‖173 Untuk mencapai tujuan hukum dalam 

masyarakat.174 Melalui politik perundang-undangan atau terbatas hanya pada 

hukum tertulis saja.175 

Menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, politik hukum adalah ―suatu 

kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau pejabatnya untuk 

menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan atau 

dikeluarkan agar dengan kebijakan tersebut penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan aman sehingga tujuan 

negara secara bertahap dan terencana dapat terwujud.‖176 Sedangkan menurut 

Teuku Muhammad Radie, ―pernyataan kehendak penguasa negara mengenai 

                                                           
173 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 20. 
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Sistem UUD 1945, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 15.   



hukum yang berlaku di wilayahnya (ius constitutum) dan mengenai arah 

perkembangan hukum yang dibangun (ius constituendum).‖ 177 

Oleh karena itu, Sunaryati Hartono mengartikan istilah hukum nasional 

―sebagai hukum yang cita-citakan atau constituendum, maka beliau selalu 

berpendirian bahwa untuk membangun atau mewujudkan hukum nasional yang 

belum sepenuhnya terwujud itu diperlukan pemikiran yang sistematik, visioner, 

dan futuristik.‖178 Politik secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau dilaksanakan secara nasional 

oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik 

mempengaruhi hukum dengan cara melihat kekuatan yang ada dibelakang 

pembuatan dan penegakan hukum itu.179  

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan bahwa pengertian politik 

hukum juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya persamaan substantif 

antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa: 

politik hukum adalah ―legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara 

nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan 

hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi 

hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan kebutuhan 

hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum.‖ 180 

                                                           
177 Teuku Mohammad Radhie Dalam H.A.  Muliadi, Politik Hukum, (Jakarta: 

Program Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan, Universitas Jaya Baya, 2010), hlm. 1-
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178 Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum 
Nasional Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 13. 

179 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta, Pustaka LP3ES 

Indonesia 1998), hlm. 2. 
180 Ibid. hlm. 9. 



Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka ciri politik hukum dapat 

disebutkan sebagai berikut:181 

 ―1. Adanya suatu kebijakan dasar, yang diaplikasikan dari UUD 1945 
kepada peraturan perundang-undangan lainnya. 

2. Adanya suatu bentuk hukum, yang menjelma dalam berbagai tata 
urutan peraturan perundang-undangan (ius constitutum). 

3. Adanya suatu isi hukum, yang menjelma dalam berbagai materi 
muatan peraturan perundang-undangan (ius constitutum) berupa 
asas/ prinsip, kaidah/ norma, garis haluan sebagai pedoman dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber 
dari cita hukum yang lebih tinggi yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 
1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. 

4. Adanya hukum yang dibentuk, yang menjelma dalam berbagai 
rancangan peraturan perundang-undangan (ius constituendum). 

5. Adanya hukum yang akan dibentuk, yang menjelma dalam negara 
yang membuat dan menetapkan kebijakan tersebut dalam hal ini 
pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). 

6. Adanya arah hukum, yang menjelma dalam pola yang harus diikuti 
atau dipakai dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu 
kodifikasi, ratifikasi, pluralisme, harmonisasi, konkordansi atau 
rancangan peraturan perundang-undangan yang baru (new legal 
drafting). 

7. Adanya suatu bentuk politik hukum yang jelas dan pasti yang 
menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. 

8. Adanya suatu penentuan dan pengembangan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat, yang tertata secara sistematis dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 

9. Adanya tujuan dan cita-cita politik hukum yang hendak dicapai, yaitu 
untuk menjamin kepentingan masyarakat dan kepentingan 
perseorangan secara pasti dan adil. 

10. Berlaku dan mengikat secara umum, baik bagi masyarakat maupun 
para pembuatnya di seluruh wilayah Indonesia, baik pusat maupun 
daerah.‖ 

 

Objek ilmu politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku 

sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku 

diwaktu yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau 

mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah.182 
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1.4.3.2. Sifat politik hukum 

Menurut F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum terdiri dari:183 

1. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan dengan sikap hukum 
yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan 
penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, politik hukum yang tetap  
antara lain: 
a. Terdapat satu sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional. 
b. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 
c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga 

Negara tertentu berdasarkan suku, rasa tau agama. Kalaupun ada 
perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional 
dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa. 

d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. 
e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai 

subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan 
dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; 

f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi 
masyarakat; 

g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum 
(keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat 
Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya 
Negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi. 

2. Politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang 
ditetapkan dari waktu kewaktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk 
dalam kategori ini seperti penentuan prioritas pembentukan 
perundang-undangan kolonial, pembaharuan perundang-undangan 
yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.‖ 

 

Politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain, harus 

diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, 

politik, sosial dan sebagainya, sehingga  setidak-tidaknya ada dua lingkup utama 

politik hukum, yaitu:184 

―1. Politik pembentukan hukum 

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkut 
dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik 
pembentukan hukum mencakup: 
a. Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; 
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b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan 
hakim; dan 

c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya 
2. Politik penegakan hukum 

Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan 
dengan: 
a. Kebijaksanaan di bidang peradilan; dan  
b. kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.‖ 

Selanjutnya dinyatakan:185 

―Antara kedua lingkup politik hukum tersebut, sekedar dibedakan, tetapi 
tidak dapat dipisahkan, karena: 

1. keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada 
penerapannya. Apabila penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan 
baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun 
sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan 
tujuannya; 

2. putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan 
instrument control bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan 
perundang-undangan; 

3. penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-
undangan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum, 
peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Babak peraturan 
perundang-undangan yang kurang baik akan mencapai sasaran atau 
tujuan ditangan para penegak hukum yang baik. 

 

1.4.3.3. Pergeseran politik hukum pengaturan pajak daerah 

Sesuai UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: ―Negara Indonesia 

adalah negara hukum,‖186 maka prinsip negara hukum sangat terkait dengan 

asas legalitas, yaitu setiap perbuatan pemerintah sebagai penyelenggara 

pemerintahan di daerah dan rakyat harus berdasarkan kepada norma hukum 

yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa 

semua tindakan negara harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum. 

Negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum dalam pengertian yang 

sempit, melainkan negara kesejahteraan yang berdasarkan hukum yang dilandasi 
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Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber 

hukum, dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya.187 

Sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban mengatur bidang 

perpajakan berdasarkan atas hukum, sehingga segala tindakan di bidang 

perpajakan harus didasarkan atas aturan hukum yang dibuat sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku.  

Apabila dikaji sifat politik hukum dikaitkan dengan pajak daerah maka 

tergambar bahwa politik hukum pajak daerah yang bersifat permanen 

menunjukkan keinginan pemerintah yang menginginkan pajak daerah sebagai 

sumber PAD yang mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

Sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah. Selanjutnya kebijakan pajak daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi dan pemerataan, keadilan, peran serta 

masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

Sedangkan politik hukum pajak daerah yang bersifat temporer dapat 

tergambar pada produk perundang-undangan pajak daerah di Indonesia, yang 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

1.4.3.3.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang 

Pajak Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang 

Peraturan Umum Pajak Daerah, Daerah Tingkat 1 dapat memungut sejumlah 

jenis pajak seperti; pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum di dalam 

wilayahnya, pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai 
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pembangunan rumah-rumah sekolah rakyat, yang menjadi beban dari 

pemerintah daerah. Selain kedua jenis pajak daerah tersebut, pemerintah di 

tingkatan ini juga memungut opsen (tambahan pungutan atas pajak) terhadap 

dua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkatan diatasnya. Kedua jenis 

opsen ini adalah opsen atas pokok pajak kekayaan (ordonansi pajak kekayaan 

1932) dan opsen atas pajak (cukai) penjualan bensin.  

Sedangkan tingkatan daerah dibawahnya, daerah tingkat II, sejumlah 

jenis pajak daerah yang dapat dipungut adalah: pajak atas pertunjukkan dan 

keramaian umum; pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan 

memuatnya dalam majalah atau warta harian; pajak anjing; pajak atas penjualan 

atau pembikinan petasan dan kembang api; pajak atas izin penjualan minuman 

yang mengandung alkohol; pajak atas kendaraan tidak bermotor; pajak atas izin 

mengadakan perjudian; pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan 

penghiasan kubur; pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari 

dalam satu tahun pajak, kecuali untuk perawatan di dalam rumah sakit, dan juga 

atas penyediaan rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau 

keluarganya selama lebih dari 120 hari dari satu tahun pajak, semua itu tanpa 

bertinggal tetap di daerah itu, dengan ketentuan bahwa mereka yang berdiam di 

luar daerahnya guna menjalankan tugas yang diberikan oleh negara atau daerah, 

tidak boleh dikenakan pajak dimaksud, pajak atas milik berupa bangunan serta 

keturutannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari 

daerah, pajak mana dipungut tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas 

dasar sumbangan yang layak guna pembiayaan pekerjaan yang diselenggarakan 

oleh atau dengan bantuan daerah dan yang menguntungkan milik-milik tersebut, 

Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan 



jalan umum di darat atau di air atau dengan lapangan, atau pajak atas tanah 

yang menurut rencana bangunan daerah yang telah disahkan akan dipergunakan 

sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pajak sekolah yang semata-mata 

diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran 

umum dan pembelian perlengkapan pertama; opsen atas pajak daerah tingkat 

atasannya sepanjang memungkinkan pemungutan opsen itu diberikan dalam 

peraturan pajak daerah tingkat ini.  

Dalam perjalanannya, pada masa pemberlakuan undang-undang ini juga 

terjadi penyerahan sejumlah pajak pusat kepada daerah untuk selanjutnya 

dikelola secara penuh oleh daerah dan menjadi pajak daerah untuk seterusnya. 

Pajak daerah yang diserahkan ini sebelumnya dikelola oleh pusat. Namun 

demikian, dalam praktek dibanyak negara, sejumlah pajak daerah dapat saja 

dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang krusial dapat dialihkan untuk 

selanjutnya dikelola secara penuh oleh daerah menjadi sepenuhnya pajak 

daerah.  

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang 

Perimbangan Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 1957 pemerintah pusat mengalihkan sejumlah pajak kepada daerah. 

Pemerintah pusat mengalihkan pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan 

bermotor, pajak rumah tangga, dan pajak vervonding kepada Provinsi/Daerah 

Tingkat I. Sedangkan kepada Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II), pemerintah 

pusat mengalihkan pemungutan dan pengelolaan  pajak jalan, pajak kopra, pajak 

pembanguan, pajak potong dan pajak vervonding Indonesia. 



1.4.3.3.2. Berdasarkan Undang-undang  Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Selama masa kurun waktu berlakunya UU No. 11 Drt tahun 1957 daerah 

berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya 

mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya 

atau hasilnya tidak memadai. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang 

tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain 

dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis obyek yang sama, menghambat 

efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar 

bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi. Keadaan yang demikian berlangsungnya 

kurang lebih 40 tahun (sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1997) sehingga 

dengan adanya reformasi perpajakan tahun 1984 perubahan ketentuan 

mengenai pajak daerah baru terjadi pada tahun 1997 dengan diterbitkannya 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Berdasarkan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah tingkat I teridiri dari; pajak 

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak daerah tingkat II terdiri dari 

pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan; 

pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 

Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan tidak dapat 

berlaku surut. Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur 

ketentuan mengenai: 



 ―a. Nama. Obyek, dan subyek pajak; 

  b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak; 

c. Wilayah pemungutan 
d. Masa pajak; 
e. Penetapan; 
f. Tata cara pembayaran dan penagihan 
g. Kedaluwarsa 
h. Sanksi administrasi 
i. Tanggal mulai berlaku.‖ 188 

 

Selain itu Peraturan daerah dapat mengatur ketentuan mengenai:189 

    ―a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal 
tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya; 

 b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa; 
 c. Asas timbal balik, sesuai kelaziman internasional, peraturan daerah 

dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, 
misalnya bagi korps diplomatik.‖ 

1.4.3.3.3. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah norma-norma yang mengatur tentang pajak daerah 

terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan 

kewenangan yang lebih luas, nyata dan  bertanggungjawab kepada daerah. 

Dalam Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah disebutkan bahwa kewenangan provinsi untuk memungut jenis 

pajak daerah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraan di atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan 
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kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. 

Kewenangan Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak diatur dalam pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah pajak hotel; pajak restoran, pajak hiburan; pajak 

reklame; pajak penerangan jalan; pajak pengambilan bahan galian golongan c, 

pajak parkir. 

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa dalam peraturan daerah 

dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain ditetapkan dalam ayat (2) 

yang memenuhi kriteria, yaitu bersifat pajak dan bukan retribusi; obyek pajak 

terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan 

mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di 

wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; obyek dan dasar pengenaan 

pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; obyek pajak bukan 

merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat; potensinya 

memadai; tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; memperhatikan 

aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; menjaga kelestarian lingkungan.   

Secara eksplisit pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk 

menetapkan tujuh jenis pajak daerah dan dapat menetapkan jenis pajak baru 

akan tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam 

undang-undang ini. Jenis pajak baru yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal  2 ayat (4) UU 

PDRD, banyak menimbulkan masalah karena tidak memenuhi kriteria yang telah 



ditetapkan. Kemudian berdampak pada peraturan daerah-peraturan daerah yang 

dibatalkan. 

1.4.3.3.4. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Politik hukum dalam UU PDRD bahwa pajak daerah sebagai salah satu 

pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan di daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah. Selanjutnya kebijakan pajak daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi dan pemerataan, keadilan, peran serta 

masyarakat, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 

Berdasarkan UU PDRD pajak yang dipungut di provinsi dan 

kabupaten/kota adalah, jenis pajak provinsi terdiri dari, pajak kendaraan 

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Jenis pajak kabupaten/kota 

terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU PDRD daerah dilarang melakukan 

pemungutan pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan dalam UU PDRD. 

Guna meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam undang-undang 

ini sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk  membiayai kegiatan 

yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak penerangan jalan sebagian 

dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor 

sebagian dialokasikan untuk membangun dan/atau pemeliharaan jalan serta 



peningkatan modal dan sarana transportasi umum, dan pajak rokok sebagian 

dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum. 

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, 

mekanisme pengawasan diubah dari refresif menjadi preventif. Setiap peraturan 

daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap 

daerah menetapkan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah yang 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan 

dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum 

dan/atau dana bagi hasil. 

Pengaturan pajak daerah berdasarkan UU PDRD diharapkan kemampuan 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena 

daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan 

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain 

dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis 

pajak dan retribusi baru yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan 

dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Dari gambaran di atas baik dalam UU Drt no.1 Tahun 1957, UU No.17 

Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang pajak daerah 

tidak ditemukan pengaturan tentang pajak rokok. Jadi Pajak rokok merupakan 

jenis pajak baru yang pengaturannya diatur  dalam UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak rokok merupakan salah satu 

jenis pajak daerah yang termasuk dalam pajak daerah provinsi. 



Pengaturan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah disamping 

diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, juga 

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah 

dari awal kemerdekaan sampai saat ini, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah 

menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah:190 

      ―1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi; 
       2) Hasil perusahaan daerah; 

 3) Pajak negara yang diserahkan kedaerah; dan 
 4) Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam-

macam penjualan barang-barang milik daerah, penyewaan barang milik 

daerah, dan lain-lain. 

 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah 

Tangganya sendiri, menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah 

ada 5 kelompok yaitu‖:191 

   ―1) pajak daerah; 
2) retribusi daerah; 
3) pendapatan yang diserahkan kepada daerah; 
4) hasil perusahaan daerah; 

 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah:192 

       ―1) hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara; 
2)  pajak daerah; 
3) retribusi daerah; 
4) pajak negara yang diserahkan kepada daerah; 
5) bagian dari hasil pajak pemerintah pusat; 
6) pinjaman; dan 
7) lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.‖ 
 

                                                           
190 Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. 
191 Lihat Pasal 2 UU 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara 

dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya sendiri. 
192 Lihat Pasal 37 UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah, menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai 

berikut:193 

―(1) Pendapatan asli daerah, yang teridiri dari: 

a) Hasil pajak daerah; 
b) Hasil retribusi daerah; 
c) Hasil perusahaan daerah; dan 
d) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.‖ 

 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

menetapkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:194 

―a. Pendapatan asli daerah, yaitu: 

1) hasil pajak daerah; 
2) hasil retribusi daerah; 
3) hasil perusahaan  milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang 

diperoleh dengan sah; 
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.‖ 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

menetapkan bahwa:195 

    ―Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 

1) hasil pajak daerah; 
2) hasil retribusi daerah; 
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.‖ 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

menyatakan: 196 

    ― Pendapatan Asli Daerah meliputi: 

 1. pajak daerah; 

2. retribusi daerah; 
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

                                                           
193 Lihat Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah. 
194 Lihat Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
195 Lihat Pasal 155 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
196 Lihat Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah,  
 



4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.‖ 

Uraian di atas menggambarkan bahwa penetapan pajak daerah 

disamping diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri juga selalu 

disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 

1.5. Pajak Rokok sebagai Pajak Daerah Provinsi 

Mulai 1 Januari 2014 daerah provinsi dapat memungut jenis pajak baru 

yakni pajak rokok. Pemikiran mengenai perlunya pajak daerah atas rokok 

diakomodir dalam undang-Undang tentang PDRD merupakan inisiasi dari 

anggota DPR dan mengemuka dalam rapat-rapat pembahasan RUU PDRD di 

mana pembahasannya berjalan alot dan mendapat banyak masukan dari 

berbagai kalangan. 

Pemerintah dalam menanggapi usulan DPR mengenai pembentukan pajak 

rokok memaparkan kesulitan-kesulitan yang akan ditemui dalam 

pengadministrasian pemungutan pajak rokok apabila menjadi pajak daerah 

(Kontan online, 12 September 2008). Penyampaian keberatan secara terbuka 

untuk memungut pajak rokok oleh pejabat yang berwenang memungut cukai 

(Direktur Jenderal Bea dan Cukai) diajukan akhir-akhir sesi pembahasan RUU 

PDRD, sebagaimana dilansir dalam harian kompas, 18 Agustus 2009.  

Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPPRI) melalui surat kepada 

Menteri Keuangan tanggal 29 Mei 2009, meminta pemerintah menarik kembali 

persetujuan atas RUU PDRD dan meminta agar pelaku usaha diikut sertakan 

secara proporsional dalam pembahasan RUU PDRD.  

Kadin melalui suratnya tertanggal 10 Juni 2009 kepada Menteri Keuangan 

Kadin mengusulkan agar pajak rokok tidak diakomodir ke dalam UU PDRD karena 



dapat menyebabkan pengenaan pajak berganda dan bila tetap dikenakan maka 

hendaknya dipungut oleh satu institusi saja.  

Para pengusaha rokok, dan para petani tembakau juga mengungkapkan 

keberatannya atas rencana pengenaan pajak rokok kerena mereka menyakini 

tambahan pungutan atas rokok akan menurunkan penjualan rokok dan 

menghancurkan tingkat harga tembakau (detik finance, 5 Juli 2009). 

Di lain sisi sebagian besar anggota DPR sangat keras memperjuangkan 

agar pajak rokok sebagai pajak daerah diakomodir dalam undang-undang 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, dengan alasan, disamping 

untuk  meningkatkan sumber pendapatan daerah, juga karena rokok menimbul- 

kan biaya/menyebabkan kerusakan bukan hanya kepada perokok tapi juga 

terhadap lingkungan disekitar perokok (perokok pasif). Sementara itu 

pertumbuhan perokok dan jumlah batang rokok yang diproduksi dan dikonsumsi 

masyarakat terus meningkat cukup drastis, sehingga perlu dibatasi. Akhirnya 

setelah melalui perdebatan dan negosiasi dari para pemangku kepentingan, 

seiring dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pajak rokok ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang 

baru. 

Puncak dari penolakan terhadap pajak rokok adalah dengan diajukannya 

permohonan yudicial revieu oleh Mulyana Wirakusuma, Hendardi, Aizzudin, Neta 

S Pane, Bambang Isti Nugrah terhadap ketentuan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat 

(1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 

ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945, ―Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum,‖ bertanggal 12 Juni 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas permohonan Nomor 

271/PAN.MK/2013 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 

64/PUU-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang telah diperbaiki dengan perbaikan 

permohonan tertanggal 12 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

tanggal 12 Juli 2013.  

Menurut Mahkamah Konstitusi, pungutan cukai rokok sekaligus pajak 

rokok adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan 

Negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak akibat negatif dari rokok 

yang dapat merusak kesehatan sehingga sebagian besar dari hasil pungutan 

pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan. Pungutan cukai 

sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah perokok yang 

berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat.  Akhirnya berdasarkan 

Putusan MK No. 64/PUU-XI/ Tahun 2013, Amar Putusan menyatakan menolak 

permohonan para pemohon seluruhnya. 

Ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya kebijakan pajak rokok, 

yaitu: 197 

―1. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar 

seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk 

mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok karena 

sebelumnya daerah yang mendapat dana bagi hasil cukai tembakau 

(yang sebagian dananya dapat digunakan untuk 

mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah 

penghasil rokok dan pengahasil tembakau 
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29 November 2015.  
198 Lihat Pasal 1 angka 19 UU PDRD 



2. Perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan 
kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik khususnya 
pelayanan kesehatan, 

3. Perlunya penerapan piggyback taxes atau tambahan atas obyek pajak 
yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap konsumsi barang yang 
dikendalikan sesuai dengan best  practice yang berlaku di negara lain, 
dan 

4. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok karena terkait dengan 
meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah 
penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), 
meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan 
masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia 
dibandingkan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.‖ 

1.5.1. Pengertian pajak rokok 

Dalam UU PDRD dinyatakan: ―Pajak rokok adalah pungutan yang 

dikenakan terhadap cukai rokok  yang dipungut oleh pemerintah.‖198  Dalam     

pengertian tersebut dinyatakan pajak  rokok merupakan ―pungutan‖ yang 

dikenakan terhadap cukai rokok, tidak dinyatakan sebagai ―pajak‖ seperti 

pengertian pajak daerah provinsi yang lain, misalnya pajak kendaraan bermotor 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-

undang.199 Barang-barang tertentu dimaksud adalah barang yang mempunyai 

sifat atau karakteristik sebagai berikut:200 

―a. Konsumsinya perlu dikendalikan; 

b. Peredarannya perlu diawasi; 

c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup; atau 

d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini‖. 

 

                                                           
 
199 Lihat Pasal 1 huruf a UU Cukai. 
200 Lihat Pasal 2 UU Cukai. 



Dalam undang-undang cukai, salah satu barang yang dikenai cukai adalah 

hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau 

tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 

Kejanggalan dalam pengertian pajak rokok, pajak rokok diartikan sebagai 

―pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah‖, sementara 

pemerintah tidak pernah mengenal istilah cukai rokok, yang ada hanyalah istilah 

―cukai hasil tembakau‖. Jadi pajak rokok selayaknya diambil dari pungutan cukai 

rokok. sehingga tidak menambah beban kepada pengusaha rokok selain beban 

CHT. 

1.5.2. Obyek pajak rokok 

Satu syarat mutlak yang harus dapat dipenuhi untuk  mengenakan pajak 

adalah adanya obyek pajak yang dimiliki dan atau dinikmati oleh wajib pajak. 

Pada dasarnya obyek pajak merupakan manifestasi dari taatbestand (keadaan 

yang nyata). ―Taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak.‖201 kewajiban 

pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara obyektif) apabila ia memenuhi 

taatbestand. Tanpa adanya taatbestand tidak akan pernah ada pajak terhutang 

yang harus dipenuhi atau dilunasi. 

Adapun keadaan-keadaan tertentu  yang dapat dikenakan pajak menurut 

undang-undang, misalnya keadaan memiliki kendaraan bermotor maka akan 

dikenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Pasal 3 UU PDRD). Dalam hal ini 

pemerintah daerah provinsi dapat melakukan penagihan pajak kepada wajib 

                                                           
201 R.Santoso Brotodihardjo, Op. Cit. hlm. 8. 



pajak, meliputi pokok pajak, denda,  bunga, kenaikan dan biaya penagihan. Dan 

perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, contohnya misalnya melakukan 

jual beli sepeda motor dapat dikenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), (Pasal 9 UU PDRD) Jual beli rumah dapat dikenakan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Pasal 85 UU PDRD) membeli rokok dikenai 

Pajak Rokok. Sedangkan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat 

yang dapat dikenai pajak, misalnya mendapatkan hadiah lotere di TV hadiahnya 

dipotong pajak, contoh lain misalnya peristiwa kematian, dengan adanya 

kematian maka akan terbuka adanya warisan ini dapat dikenakan pajak berupa 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Obyek pajak rokok adalah konsumsi rokok, terdiri dari sigaret, cerutu dan 

rokok daun. Bukan objek pajak adalah rokok yang tidak dikenai cukai 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Cukai juga tidak 

dipungut atas barang kena cukai (termasuk hasil tembakau) apabila:202 

―1. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean. 

Diangkut terus adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor 

Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu, diangkut lanjut adalah 

diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan 

pembongkaran terlebih dahulu; 

 2. Diekspor, dikirim keluar negeri; 

 

 3. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. Barang kena cukai 

yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari pabrik atau tempat 

penyimpanan lain atau dari impor dapat ditimbun di dalam pabrik atau   

tempat penyimpanan. Pemungutan atau pelunasan cukai atas barang kena 

                                                           
202 Lihat Pasal 8 ayat 2 UU Cukai. 



cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau 

tempat penyimpanan; 

 4. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan 

barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai. Barang kena cukai 

yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong  tidak dipungut 

cukai karena cukainya akan dikenai terhadap barang hasil akhir yang juga 

merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang dipergunakan sebagai 

bahan baku dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol atau 

sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau; 

5. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat 

penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.‖ 

Dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PDRD pajak rokok ditetapkan 

sebagai pajak daerah provinsi namun kewenangan memungutnya diserahkan 

kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara pendifinisian,  terjadi 

kerancuan karena pendifinisian pajak daerah adalah pajak yang kewenangan 

pemungutannya berada pada pemerintah daerah, dan dipungut berdasarkan 

peraturan daerah, sementara DJBC adalah organ pusat yang tidak tunduk pada 

peraturan daerah. 

Dilihat dari obyek pajak rokok adalah konsumsi rokok maka pajak rokok 

termasuk pajak obyektif dimana dalam pengenaannya hanya memperhatikan 

obyek pajaknya saja, dalam arti siapa saja yang merokok maka akan langsung 

dikenakan pajak rokok. 

Dilihat dari penggolongannya pajak rokok termasuk pajak tidak langsung 

yang pembayarannya dapat dialihkan kepada orang lain. Karena pajak rokok ini 



termasuk pajak tidak langsung maka pemungutannya diserahkan kepada DJBC. 

Sementara belum ada ketentuan yang mengatur hubungan antara DJBC dengan 

pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak rokok. 

1.5.3. Subyek pajak rokok 

Pengertian yang penting di dalam bidang hukum adalah subyek hukum 

(subjectum juris). Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai 

hak dan kewajiban menurut hukum atau suatu pendukung hak dan kewajiban, 

jadi memiliki wewenang hukum (rechtbevoegd).203 subyek hukum dibedakan 

menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum.204 tiap warga Negara atau warga 

negara asing tidak peduli apa suku dan agamanya adalah subyek hukum. Badan 

hukum sebagai subyek hukum merupakan tiap pendukung hak dan kewajiban 

yang bukan manusia. 

Terdapat ajaran hukum yang kemudian dilegalkan menjadi undang-

undang, yaitu ajaran yang mengakui adanya purusa (subyek hukum) yang lain 

dari manusia.205 untuk membedakannya manusia disebut purusa kodrat 

(natuurlijke personen) dan yang lain disebut purusa hukum. Akan tetapi hal ini 

tidak berarti purusa yang demikian itu juga benar-benar ada, itu hanya berarti 

sesuatu yang bukan purusa  atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan 

seolah-olah ia adalah sesuatu purusa. Contohnya dalam bidang perpajakan, 

pihak yang menjadi subyek hukum ialah orang pribadi dan badan. Tetapi dalam 

ketentuan pajak penghasilan, subyek hukum meliputi: (1) Orang pribadi, (2) 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 

                                                           
203 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 

1985), hlm. 39. 
204  Ibid. hlm. 40. 
205 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 

hlm. 192. 



(3) Badan, dan (4) Bentuk Usaha Tetap. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 

(1) UU No. 7 Tahun 1983 jis UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU 

Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. 

Subyek hukum dalam bidang pajak digunakan terminologi subyek 

pajak,206 yang didifinisikan sebagai ―orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak,‖ dan wajib pajak,207 yang diberi pengertian sebagai orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain subyek pajak, wajib 

pajak dikenal pula istilah penanggung pajak208, adalah ―orang pribadi atau badan 

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.‖ 

Jadi penanggung pajak mewakili wajib pajak dalam pemenuhan kewajib- 

annya untuk membayar pajak, dalam hal ini:209 

―a. Badan oleh pengurus; 
       b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; 
       c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk 

melakukan pemberesan; 
e. Badan dalam likuidasi oleh likuidator; 
f. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, 

pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau 
g. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan 

oleh wali atau pengampunya.‖ 
 

                                                           
206 Lihat Pasal 1 angka 44 UU PDRD. 
207 Lihat Pasal 1 angka 45 UU PDRD. 
208 Lihat Pasal 1 Angka 28 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 
209 Lihat Pasal 32 ayat (1)  UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 



Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah 

pengusaha pabrik rokok/produsen210 dan importir211 rokok yang memiliki izin 

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pengusaha pabrik adalah 

orang yang mengusahakan pabrik. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk 

bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian  daripadanya, yang 

dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas 

Barang kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.011/2009 tentang  Tarif Cukai Hasil Tembakau dinyatakan: ―Pengusaha 

Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan 

masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai batasan jumlah 

produksi pabrik‖. 212 

Adapun Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3: Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 
 

No. 
uru
t 

Pengusaha Pabrik 

Batasan Jumlah Produksi Pabrik 
Jenis 

Golong
an 

1 SKM 
I Lebih dari 2 Milyar Batang 

II Tidak lebih dari 2 Milyar Batang 

2 
 

SPM 
I Lebih dari 2 Milyar Batang 

II Tidak lebih dari 2 Milyar Batang 

3 
 

SKT 
atau 

I Lebih dari 2 Milyar Batang 

II Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 

                                                           
210 Pengusaha Pubrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. (lihat Pasal 1 

Angka 2 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau). 
211 Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang 

kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean. (lihat Pasal 1 Angka 16 

Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau). 

 
212 Lihat Pasal 2 ayat (1) Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
 



SPT Milyar batang 

III Tidak lebih dari 500 juta batang 

4 
SKTF 
atau 
SPTF 

I Lebih dari 2 Milyar Batang 

II Tidak lebih dari 2 Milyar Batang 

5 TIS 
Tanpa 
Golong

an 
Tanpa Batasan Jumlah Produksi 

6 
KLM 
atau 
KLB 

Tanpa 
Golong

an 
Tanpa Batasan Jumlah Produksi 

7 CRT 
Tanpa 
Golong

an 
Tanpa Batasan Jumlah Produksi 

8 HPTL 
Tanpa 
Golong

an 
Tanpa Batasan Jumlah Produksi 

Sumber:  Lampiran 1 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 
Hasil Tembakau. 

 

Keterangan: 

 
- SKM213 (sigaret kretek mesin) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, 

pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, 

sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan 

mesin‖. 

- SPM 214(sigaret putih mesin) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemeyan yang dalam 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya 

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin‖. 
                                                           

213 Lihat Pasal 1 angka 4 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
214 Lihat Pasal 1 angka 5 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
215 Lihat Pasal 1 angka 6 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 



- SKT 215(sigaret Kretek Tangan) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari  

pelintingan, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai 

dengan pelekatan pita cukai, tanpa  menggunakan mesin‖. 

- SPT 216(Sigaret Putih Tangan) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa 

dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemeyan yang dalam 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya 

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa menggunakan mesin‖. 

- SKTF 217(Sigaret Kretek Tanpa Filter) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari 

pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa  menggunakan 

mesin‖. 

- SPTF218 (Sigaret Putih Tanpa Filter) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemeyan yang dalam proses 

pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya 

                                                           
216 Lihat Pasal 1 angka 7 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
217 Lihat Pasal 1 angka 8 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
218  Lihat Pasal 1 angka 9 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
219  Lihat Pasal 1 angka 13 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 

 
 



dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, 

tanpa  menggunakan mesin‖. 

- TIS219 ―adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, 

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 

yang digunakan dalam pembuatannya‖. 

- KLM220 (Sigaret Kelembak Meyan) ―adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan kelembak dan/atau kemeyan asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya‖. 

- KLB 221(Kelobot atau Daun rokok) ―adalah hasil tembakau yang dibuat dengan 

daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, 

untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 

yang digunakan dalam pembuatannya‖.  

- CRT 222 (Cerutu) ―adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran 

daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan 

daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau 

bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya‖. 

- HPTL223(Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) ―adalah hasil tembakau yang 

dibuat dari daun tembakau selain SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, SPTF, KLM, 

CRT, KLB, TIS yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi 

                                                           
 

 
220  Lihat Pasal 1 angka 10 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
221 Lihat Pasal 1 angka 12 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
222 Lihat Pasal 1 angka 11 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
223 Lihat Pasal 1 angka 7 Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 

Hasil Tembakau. 
 



dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan 

pembantu. 

Industri rokok memberikan sumbangan positif terhadap perekonomian 

antara lain penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan industri jasa terkait dan 

merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat potensial. 

Di lihat dari subyek pajak rokok adalah konsumen rokok dan wajib pajak 

rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki 

izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai maka disini telah terjadi 

peralihan pembayaran pajak rokok dari konsumen rokok (destinataris) orang 

yang oleh pembentuk undang-undang dikenakan pajak, beralih kepada wajib 

pajak, ketentuan ini memperkuat bahwa pajak rokok termasuk pajak tidak 

langsung. 

1.5.4. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan  

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap rokok. Pajak rokok memiliki dasar pengenaan yang berbeda 

dengan cukai rokok, dimana dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang 

ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok, sedangkan dasar pengenaan Cukai 

Rokok   adalah harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang 

kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual 

Eceran. 

Terhadap dasar pengenaan pajak ini telah terjadi penafsiran bahwa 

pemungutan pajak rokok merupakan pajak berganda namun berdasarkan 

keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 64/PUU-XI/ Tahun 2013 diputuskan 

bahwa pajak rokok bukan pajak ganda. 



Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. Berbeda dengan ketentuan tarif jenis pajak daerah yang lain yang 

ditetapkan dalam batas maksimum (paling tinggi) dan batas minimum (paling 

rendah),  misalnya tarif 10% paling tinggi untuk pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor dan pajak air permukaan, hal ini untuk menghindari penetapan tarif 

pajak yang tinggi yang  memberatkan bagi masyarakat dan penetapan tarif pajak 

minimum 1% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama dan paling rendah 

2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, untuk menghindari perang 

tarif pajak antar daerah untuk obyek  pajak yang mudah bergerak, seperti 

kendaraan bermotor. Sedangkan  ―tarif pajak Rokok ditetapkan secara definitif di 

dalam undang-undang, agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara 

beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiscal 

nasional dan daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.‖224 

H. Mustaqiem menyatakan: 225 

 ―Latar belakang terjadinya perbedaan tarif pajak antara pajak yang satu 
dengan lainnya dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain aspek 
keadilan maupun aspek ekonomis. Semisal tarif progresif tidak lepas dari 
aspek keadilan vertikal, selanjutnya tarif 0% bagi barang kena pajak yang 
diekspor untuk memberi motivasi kepada wajib pajak supaya berani 
bersaing dengan produk Negara lain, supaya industri dalam negeri dapat 
berkembang  (aspek ekonomis).‖ 

 
Sesuai dengan pendapat H. Mustaqiem tersebut nampaknya penetapan 

tarif 10% pajak rokok diarahkan untuk mencapai aspek keadilan dan ekonomis. 

Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan pada 

cukai rokok pemerintah menerapkan besarnya  cukai rokok terutang dengan 

                                                           
224 Lihat Penjelasan Umum UU PDRD. 
225 H. Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah (Yogyakarta: FH. 

UII Press, 2008), hlm. 2008. 



sistem  kombinasi, yaitu menggunakan tarif advalorum dan tarif specific. Tarif 

advalorum artinya cukai dihitung sekian persen dari harga per bungkus rokok. 

Harga per bungkus tersebut sesuai yang tercantum pada bungkus rokok. 

Sedangkan tarif spesifik artinya cukai dihitung sekian persen dari harga rokok per 

batang. Apabila menggunakan sistem kombinasi, maka hasil perhitungan tarif 

spesifik dan tarif advalorum digabungkan. 

Contoh perbedaan dasar perhitungan antara pajak rokok dengan cukai 

rokok:  

Contoh A: misalkan rokok merek ―Z‖ dengan Harga Jual Eceran (HJE) per batang 

Rp. 700 termasuk cukai menggunakan tarif specific 40% per batang, berapa 

besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang rokok? 

Jawab: 

HJE perbatang rokok = Rp. 600. 

Cukai dibayar pengusaha per batang: 40% x Rp. 600 = Rp. 240. 

Pajak rokok yang dibayar pengusaha per batang: 10% x Rp 240 = Rp. 24. 

Pajak pertambahan nilai untuk rokok 8,4% x Rp. 600 = 50,4. 

Laba setelah pajak Rp. 285,6. 

Asumsikan keuntungan yang di-share kepada distributor: 5% x Rp.600 = Rp. 30. 

Laba diterima pengusaha rokok Rp. 255,6. 

Contoh B: dengan menggunakan tarif advalorum, harga satu bungkus rokok 

merek ―T‖ sebesar Rp. 10.000 dengan cukai 40%. Maka nilai cukai adalah 40% x 

Rp.10.000 = Rp. 4000. Kemudian pemerintah daerah menambah pajak rokok 

dengan tariff 10% atas cukai sehingga besar pajak rokok adalah 10% x Rp. 4000 

= Rp. 400. Jadi, harga eceran pokok total naik menjadi Rp. 10.400. 



Dalam ketentuan Pasal 29 UU PDRD hanya dinyatakan bahwa tarif pajak 

rokok ditentukan 10% dari cukai rokok dan dalam penjelasannya dinyatakan:226 

        Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai pajak rokok, pengenaan 
pajak rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok diperhitungkan 
dalam penetapan tarif cukai nasional.  Hal ini dimaksudkan agar terdapat 
keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok 
dengan kebutuhan fiscal nasional dan daerah. 

       Contoh:  
       Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan 

diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur 
industri rokok nasional. Tanpa pengenaan pajak rokok oleh daerah, 
penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110, kemudian meningkat 
menjadi 121 di tahun 2013. Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya 
pajak rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang 
terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai pemerintah dan 12 sebagai pajak 
rokok untuk daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya. 

 

Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 4: Proyeksi Penerimaan Cukai Nasional Tahun 2011 – Tahun 2015 
 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Cukai (Pusat) 100 110 121 121 133 

Pajak rokok (Daerah) - - - 12 13 

Total Pungutan Cukai (pusat 
+ Daerah 

     

A% 0 10% 10% 10% 10% 

Rp  10 11 12 13 

Sumber: Penjelasan UU PDRD 

Dari ketentuan pasal 29 UU PDRD dan penjelasannya tidak dinyatakan 

secara tegas mengenai tarif pajak yang akan diterapkan pada pajak rokok 

apakah tarif advalorum, atau tarif specific atau sistem kombinasi. Namun dapat 

dikatakan bahwa tarif pajak rokok menggunakan tarif proporsional atau 

sebanding. Tarif proporsional atau sebanding adalah ―tarif yang merupakan 

                                                           
226 Lihat penjelasan Pasal 29 UU PDRD 



presentase tetap (jadi tidak berubah) namun jika dasar pengenaan pajaknya 

berubah maka jumlah pajak yang akan dibayar berubah.‖227 

Pengenaan pajak rokok didasarkan pada suatu proyeksi besaran 

perolehan cukai dalam setiap tahunnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 

pasal 26 ayat 1 yang menyatakan obyek pajak rokok adalah konsumsi rokok,  

subyek pajaknya adalah konsumen rokok. Menurut peneliti tentunya besaran 

jumlah pajak rokok yang akan diterima oleh masing-masing daerah sesuai 

dengan konsumsi rokok yang ada dalam suatu daerah. 

Hal inilah kemudian yang menjadi persoalannya bagi daerah bagaimana 

mengetahui jumlah konsumsi yang ada di daerahnya masing-masing, kemudian 

bagaimana melakukan pemungutannya. Menurut  Muhamad Yusmar Nikho ada 3 

(tiga) skenario dalam membangun simulasi penerapan pajak rokok, yaitu:228 

―Skenario pertama, pajak rokok diaplikasikan dengan tanpa menambah 

pungutan atas CHT yang dipungut oleh Pemerintah Pusat sehingga 

bagian daerah atas CHT sebesar 10% akan mengurangi penerimaan 

APBN dari pos CHT. 

Skenario kedua, pajak rokok diaplikasikan dengan mengenakan tambahan 

pungutan CHT sebesar 10% dari tarif CHT.  

Sedangkan skenario ketiga pajak rokok diaplikasikan dengan menambah 

pungutan CHT sebesar 10% dari Harga Jual Eceran (HJE).‖ 

Dan skenario yang digunakan adalah skenario kedua yaitu pajak rokok 

diaplikasikan dengan mengenakan tambahan CHT sebesar 10% dari tarif CHT. 

Sehingga hal ini dianggap memberatkan pabrik rokok. 

Sesuai dengan UU. 39 Tahun 2007 barang kena Cukai berupa  hasil 

tembakau dikenai tarif cukai paling tinggi sebagai berikut: 

1. Untuk yang dibuat di Indonesia: 

                                                           
227 Santoso Brotodihardjo, Op Cit., hlm. 179. 
228 Muhammad Yusmal Nikho, Op. Cit. hlm. 79. 



a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga 

dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 

b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila yang digunakan 

adalah harga jual eceran 

2. Untuk yang diimpor 

a. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga 

dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau 

b. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila yang digunakan 

adalah harga jual eceran 

Selanjutnya UU No. 39 Tahun 2007 mengamanatkan kepada Menteri 

Keuangan untuk menetapkan tarif cukai hasil tembakau, dan menteri keuangan 

telah menetapkan 3 kali perubahan tarif cukai hasil tembakau masing-masing 

diatur dalam Permenkeu No. 134/PMK.04/2007, Permenkeu No. 

203/PMK.11/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan tarif cukai hasil 

tembakau terkini ditetapkan dalam Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 yang 

berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010.  

Adapun Batasan Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Per-batang atau gram 

hasil tembakau buatan dalam negeri adalah sebagai berikut:  

Tabel 5: Batasan Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Per-batang atau gram hasil 
tembakau buatan dalam negeri 

 

No. 

Urut 

Golongan 

pengusaha pabrik 

hasil tembakau 

Batasan harga jual eceran Tarif cukai 

per batang 

atau gram 

Jenis Golongan 

1 SKM L - Lebih dari Rp. 660 
- Lebih dari Rp. 630 sampai dengan Rp. 

660 
- Paling rendah Rp. 600 sampai dengan 

Rp. 630. 

Rp. 310 
Rp. 300 

Rp. 280  

ll - Lebih dari Rp. 430 Rp. 230 



- Lebih dari Rp. 380 sampai dengan Rp. 

430 
- Paling rendah Rp. 374 sampai dengan 

Rp. 380. 

Rp. 195 

Rp. 155 

2 SPM l - Lebih dari Rp. 600 

- Lebih dari Rp. 450 sampai dengan Rp. 

600 
- Paling rendah Rp. 375 sampai dengan 

Rp. 450. 

Rp. 310 

Rp. 275 

Rp. 225 

ll - Lebih dari Rp. 300 

- Lebih dari Rp. 254 sampai dengan Rp. 
300 

- Paling rendah Rp. 217 sampai dengan 
Rp. 254. 

Rp. 200 

Rp. 165 
Rp. 105 

3 SKT 

atau 
SPT 

l - Lebih dari Rp. 590 

- Lebih dari Rp. 550 sampai dengan Rp. 
590 

- Paling rendah Rp.520 sampai dengan Rp. 
550. 

Rp. 215 

Rp. 165 
Rp. 145 

ll - Lebih dari Rp. 379 
- Lebih dari Rp. 349 sampai dengan Rp. 

379 
- Paling rendah Rp. 336 sampai dengan 

Rp. 349. 

Rp. 105 
Rp.   95 

Rp.   90 

lll - Paling rendah Rp. 234 Rp.   65 

4 SKTF 
atau 

SPTF 

l - Lebih dari Rp. 660 
- Lebih dari Rp. 630 sampai dengan Rp. 

660 
- Paling rendah Rp. 660 sampai dengan 

Rp. 630. 

Rp. 310 
Rp. 300 

Rp. 280 

ll - Lebih dari Rp. 430 
- Lebih dari Rp. 380 sampai dengan Rp. 

430 
- Paling rendah Rp. 374 sampai dengan 

Rp. 380. 

Rp. 230 
Rp. 195 

Rp. 155 

5 TIS Tanpa 
golongan 

- Lebih dari Rp. 250 
- Lebih dari Rp. 149 sampai dengan Rp. 

250 
- Paling rendah Rp. 40 sampai dengan Rp. 

149 

Rp.   21 
Rp.   19 

Rp.     5 

6 KLB Tanpa 
golongan 

- Lebih dari 250 
- Paling rendah Rp. 180 sampai dengan 

Rp. 250. 

Rp.   25 
Rp.   18 

7 KLM Tanpa 
golongan 

- Paling rendah Rp. 180 Rp.   17 



8 CRT Tanpa 

golongan 

- Lebih dari Rp. 100.000 

- Lebih dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 
100.000. 

- Lebih dari Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 
20.000 

- Paling rendah Rp. 275 sampai dengan 
Rp. 500 

Rp. 

1000.000 
Rp.    

20.000 
Rp.    

10.000 
Rp.      

1.200 

Rp.         
250 

9 HPTL Tanpa 

golongan 

- Paling rendah Rp. 275. Rp. 100 

Sumber: Lampiran II Permenkeu No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai 
Hasil Tembakau. 

 

Tarif cukai hasil tembakau dalam tabel tersebut untuk setiap satuan 

batang atau gram hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah 

dalam rupiah dan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan setiap jenis 

hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi dan harga jual 

eceran. 

1.5.5. Masa pajak dan saat pajak terutang 

Masa pajak229 adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 

(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan ketentuan ini maka 

pengaturan masa pajak diserahkan kepada kepala daerah untuk mengaturnya, 

namun bila dikaji berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang pajak rokok 

ketentuan mengenai masa pajak diatur dalam peraturan daerah, misalnya 

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 13 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah ditentukan:230 
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 ―Masa pajak rokok adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan, dan 
digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.‖  
 

Sementara kalau diteliti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 

102/PMK.07/2015  Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok tidak 

ketentuan khusus yang mengatur tentang masa pajak rokok. 

Saat terutang pajak terkait dengan masalah kapan seseorang dikatakan 

mempunyai hutang pajak dalam hal ini dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran 

material dan ajaran formal. ―Menurut ajaran material hutang pajak timbul setelah 

terpenuhinya Taatbestand tanpa adanya perbuatan manusia, yaitu perbuatan 

fiskus menerbitkan Surat Ketetapan pajak,231 sementara menurut ajaran formal 

hutang pajak timbul setelah terpenuhinya Taatbestand dan dengan 

dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.‖232 Ajaran 

material diterapkan pada pajak tidak langsung, contoh setiap orang yang 

membeli rokok sekaligus ia membayar pajak rokok karena jumlah pajak rokok 

yang terutang sudah sekaligus dimasukkan dalam harga rokok yang dibeli.  

Sedangkan ajaran formal  diterapkan pada pajak langsung, contohnya 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seseorang akan membayar pajak bumi dan 

bangunan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

oleh fiskus. Subyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak bisa membayar 

PBB kalau belum menerima SPPT sebab tidak tahu berapa jumlah PBB yang 

harus dibayar. Dengan diterbitkannya SPPT maka wajib pajak dapat/harus 

membayar pajak karena sudah tahu berapa jumlah pajak yang dibayar, apa 

                                                           
231 Rochmat Soemitro, asas dan dasar perpajakan 2 (Bandung: PT. Eresco, 1991), 

hlm. 2. 
232 Ibid. hlm. 3 



dasar pengenaannya, dimana harus membayar dan kapan jatuh tempo 

pembayarannya.  

 Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan Cukai, karena pajak rokok 

termasuk pajak tidak langsung maka penanggung jawab pajak membayar pajak 

rokok saat penanggungjawab pajak membutuhkan cukai tembakau. 

Permasalahan kemudian timbul jika dikaitkan dengan kewenangan pemungutan 

pajak rokok. 

1.5.6. Kewenangan pemungutan pajak rokok 

Adanya 3 (tiga) kategori bidang perpajakan terkait dengan kewenangan 

mengatur, menetapkan maupun memungut pajak. Jika kewenangannya berada 

pada pemerintah pusat, maka bidang tersebut merupakan perpajakan pusat. 

Sebaliknya jika kewenangannya berada pada pemerintah daerah provinsi atau 

kabupaten/kota maka bidang tersebut merupakan perpajakan daerah. 

Kewenangan pungutan pajak daerah dapat meliputi, pendataan, penetapan, 

penagihan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan dan 

penagihan dengan surat paksa.  

Kewenangan pemungutan pajak rokok yang merupakan pajak daerah 

provinsi yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan 

pertimbangan karena Kantor Bea dan Cukailah yang melakukan pemungutan 

cukai sehingga pemungutan pajak rokok mudah dilakukan secara administrasi 

karena pemungutan pajak rokok bersamaan dengan pemungutan cukai hal 

tersebut berarti telah mengambil alih kewenangan pemerintah daerah provinsi 

dalam melaksanakan mekanisme pemungutan pajak daerah secara umum.  



Ketentuan tersebut ternyata berdampak pada pengaturan-pengaturan 

yang lain dibidang pajak daerah. Seperti misalnya kewenangan pemungutan 

pajak rokok yang merupakan pajak daerah provinsi dilakukan oleh Kantor Bea 

dan Cukai dalam arti bahwa pemungutannya dilakukan di seluruh wilayah 

Indonesia terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang 

memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

Namun dibeberapa daerah provinsi dalam peraturan daerahnya mengatur secara 

tersendiri  tentang wilayah pemungutan pajak rokok, contoh lihat tabel, sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6: Ketentuan wilayah pemungutan pajak rokok di beberapa daerah provinsi 
 

No 
Daerah dan 

Peraturan daerah 
Pasal Bunyi pasal 

1 

Kalimantan 
selatan 
 No. 9 th. 2013 
ttg Pajak Rokok 

8 Pajak rokok dipungut di wilayah daerah 

2 

Jawa Timur 
No. 9 th. 2010 
Ttg Pajak Daerah 
 

78 
ayat 
(1) 

Pajak rokok yang terutang dipungut diwilayah 
daerah 

3 

Jawa Tengah 
No. 2 Th. 2011 
Ttg. Pajak 
Daerah 
 

78 
ayat 
(1) 

Pajak rokok yang terutang dipungut di wilayah 
daerah  

4 
Bangka Belitung  
No. 1 Th. 2010 
Ttg Pajak Daerah 

39 
Pajak rokok dipungut diwilayah daerah tempat 
rokok yang dikonsumsi dan didistribusikan di 
daerah 

5 
Maluku  
No. 19 Th. 2013 
Ttg Pajak Rokok 

8 

Wilayah pemungutan pajak rokok meliputi 
pengusaha pabrik rokok/produsen dan 
importir rokok yang berada di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

6 
Sulawesi Selatan 
No. 8 Th.2013 
Ttg Pajak Rokok 

8 
Pajak yang terutang dipungut di wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Sumber bahan hukum: diolah 



Pertanyaan yang muncul kemudian apakah hasil pemungutan pajak rokok 

di wilayah provinsi yang bersangkutan menjadi hak sepenuhnya dari pemerintah 

provinsi, apakah dengan penentuan wilayah pemungutan pajak rokok pada 

wilayah provinsi yang bersangkutan akan mempengaruhi besaran jumlah rokok 

yang diterima oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Pemungutan pajak 

rokok di wilayah provinsi yang memiliki pabrik rokok tidak mempengaruhi jumlah 

pajak yang harus diterima oleh pemerintah provinsi, karena proporsi hasil pajak 

rokok untuk masing-masing daerah provinsi ditentukan oleh menteri keuangan 

berdasarkan jumlah penduduk. Maka dengan demikian ketentuan pengaturan 

pemungutan pajak rokok di wilayah daerah merupakan ketentuan yang tidak 

berarti. Sehingga  beberapa daerah provinsi tidak mengatur mengenai wilayah 

pemungutan pajak di dalam peraturan daerah tentang pajak, seperti provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa 

Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tentang kewenangan pemungutan pajak rokok yang diserahkan kepada 

DJBC berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 115/PMK.07.2013 sudah 

jelas namun pertanyaan muncul kemudian dengan Ketentuan Pasal 78 ayat (2) 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan: 

―Kewenangan pemungutan Pajak rokok ditetapkan oleh Gubernur dengan 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 

Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok.‖233 hal ini menunjukkan bahwa ada 

masalah ketidak pastian hukum dalam pengaturan pajak rokok. 

                                                           
233 Lihat Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah. 



Persoalan yang muncul kemudian terkait dengan pajak rokok terutang 

saat  pelunasan cukai, bagaimana menentukan pelunasan pajak rokok terutang 

di daerah yang tidak mempunyai pabrik rokok, karena yang menjadi wajib pajak 

rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki 

izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena cukai.  

Bila dikaji lebih mendalam untuk dapat melaksanakan ketentuan pajak 

rokok masih diperlukan beberapa instrument pengaturan lainnya yang lebih 

teknis. Contoh (1) pajak daerah diatur berdasarkan peraturan daerah, sementara 

DJBC merupakan institusi pusat yang tidak tunduk kepada peraturan daerah; (2) 

dalam UU PDRD dikatakan bahwa tarif pajak rokok adalah ―10% dari cukai 

rokok‖ sementara dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai tidak dikenal 

istilah ―cukai rokok‖, yang ada adalah ―cukai hasil tembakau‖, (3) belum jelas 

hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC dalam hal 

pemungutan, penyetoran, dan lain-lain dari pajak rokok; dan (4) sebagian 

penerimaan pajak rokok diearmarking untuk belanja kesehatan dan penegakan 

hukum, padahal penegakan hukum di bidang cukai bukanlah kewenangan 

pemerintah daerah melainkan kewenangan DJBC. 

1.5.7. Pemungutan dan pembayaran pajak rokok  

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983 sistem perpajakan 

Indonesia adalah system self assessment  sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun untuk pajak daerah 

karena setiap jenis  pajak daerah berbeda maka system self assessment tidak 



dapat diberlakukan secara penuh. Pemungutan pajak daerah dapat 

menggunakan salah satu dari 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:234 

―a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang dengan menggunakan SPTPD. 

b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistim ini merupakan perwujudan dari 

sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar 

oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah 

atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari 

sistem with holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh 

pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listirk 

Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak 

Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh 

PLN.‖   

Sedangkan Sugianto menyatakan: 235 

‖Sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan sistem surat 
ketetapan (SKP); dengan sistem setor tunai, pemungutan dilakukan 
dengan pembayaran dimuka, pembayaran dilakukan dengan sistem 
pengaitan; pemungutan dilakukan dengan sistem benda berharga; 
pemungutan dilakukan dengan sistem kartu.‖ 

Lebih lanjut dijelaskan:236 

―1. Sistem surat ketetapan (SKP), menurut sistem ini wajib pajak 
mempunyai hutang pajak apabila telah menerima surat ketetapan 
pajak. Berdasarkan surat ketetapan tersebut fiskus dapat melakukan 
penagihan pajak atau wajib pajak yang membayar pajak sesuai 
dengan surat ketetapan yang diterima. 

2. Sistem setor tunai, pada sistem ini wajib pajak aktif membayar pajak 
dan harus membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. 

3. Sistem pembayaran di muka, dimaksudkan sebagai pemungutan 
pendahuluan, setelah akhir tahun baru ditetapkan secara definitif 
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2005), hlm. 69. 
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berapa jumlah pajak yang sebenarnya yang harus dibayar oleh wajib 
pajak. 

4. Sistem pengaitan, menurut sistem ini pungutan pajak daerah dikaitkan 
dengan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak, seperti 
pajak penerangan jalan, yang penetapan dan penagihannya menyatu 
dengan pungutan tagihan rekening listrik. 

5. Sistem benda berharga, menurut sistem ini sarana pembayaran 
sekaligus sebagai bukti pelunasan pajak bisa berupa kupon, materai, 
karcis, formulir berharga dan tanda lain yang ditetapkan oleh kepala 
daerah melalui dinas pendapatan daerah. 

6. Sistem kartu, menurut sistem ini pemungutan/pembayaran pajak 
dilakukan dengan kartu sebagai tanda terima pembayaran.‖ 

 

Dari sistem pemungutan pajak yang diuraikan di atas maka dapat 

diketahui bahwa pemugutan pajak rokok mengadopsi pemungutan pajak dengan 

sistem pengaitan, yaitu penetapan dan penagihan pajak rokok menyatu dengan 

pembayaran cukai rokok. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang 

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dinyatakan:‖Pemungutan 

Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan 

pemungutan Cukai Rokok.‖237 

Saat ini pemungutan pajak rokok didasarkan pada ketentuan Permen. 

Keu. RI Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak Rokok, pemungutan dan penyetoran pajak rokok dapat 

dideskripsikan sebagai berikut:  

 Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah 

terhadap rokok; 

 Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok; 
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tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 



 Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak (10%) dengan dasar pengenaan pajak (cukai yang ditetapkan oleh 

pemerintah); 

Adapun pembayaran pajak rokok dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 Wajib Pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembayaran cukai 

rokok ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk; 

 Wajib Pajak Rokok menghitung sendiri pajak rokok yang tertuang dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR); 

 SPPR dibuat 3 (tiga) rangkap/lembar, lembar pertama untuk wajib pajak rokok, 

lembar kedua untuk Kantor Bea & Cukai, dan lembar ketiga untuk Bank/Pos 

Persepsi;  

 SPPR dan CK-1 secara bersamaan disampaikan oleh wajib pajak kepada Kepala 

Kantor Bea dan Cukai 

  Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak rokok, Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) tidak melayani Permohonan Pemesanan Pita 

Cukai Hasil Tembakau. 

 Realisasi penerimaan Pajak Rokok yang masuk di Kas Negara, akan 

disetor/ditransfer ke Provinsi secara triwulanan sesuai proporsi pembagian 

yang dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah 

penduduk nasional (data penduduk yg dipakai untuk menghitung DAU Tahun 

Anggaran  yang bersangkutan). 

 Penyetoran pajak rokok dilakukan secara triwulanan, yaitu: 

a. Triwulan I sd. III: disetor setiap bulan pertama triwulan berikutnya; 

b. Triwulan IV (penerimaan bulan Okt – Nov): disetor Desember); 



c. Triwulan IV (penerimaan Desember): disetor setelah Laporan Arus Kas 

diaudit BPK .  

Adapun mekanisme penyetoran hasil pajak rokok dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tahun paling lambat bulan 

November menetapkan keputusan proporsi dan estimasi penerimaan pajak 

rokok untuk masing-masing provinsi sebagai dasar penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing provinsi 

 Keputusan proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing 

provinsi ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap 

jumlah penduduk nasional dan target penerimaan cukai rokok pada Undang-

Undang mengenai APBN 

 Ratio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang 

digunakan untuk perhitungan dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran 

berikutnya. 

 Berdasarkan proporsi dan estimasi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok 

masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dan ditetapkan paling lambat 

bulan November tahun anggaran sebelumnya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah dinyatakan: ―pemungutan pajak dilarang diborongkan‖.238 

Pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses 
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kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga‖.239 

kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 

perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan 

penagihan pajak. Mengenai pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-

surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subjek pajak 

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

Adapun tugas dan wewenang dari Kantor Bea dan Cukai terkait dengan 

pemungutan pajak rokok dengan penyampaian data dalam bentuk formulir 

adalah sebagai berikut:240 

1. Menerima SPPR dalam rangkap 3 (tiga) dari wajib pajak rokok 

2. Meneliti kelengkapan dokumen SPPR yang meliputi: 

a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian data SPPR antara lain: 
1) Nama pengusaha atau kuasanya; 
2) Nama dan alamat perusahaan; 
3) NPPBKC 
4) Total jumlah cukai 
5) Nomor dan tanggal CK-1; dan 
6) Penghitungan pajak rokok. 

b. Kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1. 
 

3. Merekam data SPPR ke dalam sistem aplikasi pajak rokok 

4. Mengembalikan berkas SPPR beserta CK-1 kepada wajib pajak rokok 

dalam hal: 

5. Menyerahkan tanda terima SPPR kepada Wajib Pajak Rokok untuk 

dicocokkan dengan dengan data SPPR; 
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240 Lihat Lampiran  VIII Permenkeu No. 102/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara 
Pemungutan Pajak dan Penyetoran Pajak (tanpa nomor halaman).  



6. Menerima tanda terima SPPR yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak 

Rokok dan merekam tanda terima tersebut pada sistem aplikasi pajak 

rokok; 

7. Memberikan penomoran pada SPPR sesuai dengan nomor yang diberikan 

oleh sistem aplikasi pajak rokok;  

8. Menandatangani dan member stempel dinas pada SPPR untuk 

selanjutnya menyerahkan SPPR Lembar ke-1 dan ke-3 kepada wajib pajak  

Rokok; 

9. Menerima SSBP lembar ke-3 yang telah ditandasahkan petugas Bank/Pos 

Persepsi, serta telah mendapatkan NTPN, NTB/NTP. 

10. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SSBP lembar ke-3 dengan 

SPPR lembar ke-2 dan merekam data SSBP ke dalam sistem aplikasi pajak 

rokok; 

11. Dalam hal penelitian sebagaimana butir 10: 

a. Tidak sesuai: 

i. menerima respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak 
Rokok dari system aplikasi pajak rokok dan menyampaikan kepda 
Wajib Pajak Rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang kurang 
bayar atau tidak dilunasi; 

ii. menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya 
pembayaran pajak rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara 
tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan 
dilunasinya pembayaran pajak rokok untuk pembayaran cukai 
rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai. 
 

b. Sesuai 

i. Melanjutkan proses pelayanan Pita Cukai Rokok atau pelayanan 
CK-1; 

ii. Menatausahakan SSBP lembar ke-3 dan SPPR lembar ke-2. 

12. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok 

kepada Bank/Pos Persepsi dan KPPN dalam hal diperlukan. 



13. Menyampaikan Surat Penyerahan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok 

kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi 

Pajak Rokok yang kurang bayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok;  

14. Menyampaikan laporan bulanan penerimaan Pajak Rokok ke Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai paling lambat pada hari kerja ke-7  

      (ketujuh) bulan berikutnya. 

Sedangkan tugas dan wewenang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai (KPDJBC) adalah:241 

1. Menerima laporan bulanan mengenai data penerimaan Pajak Rokok 

dari Kantor Bea dan Cukai. 

2. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok  

3. Menyampaiakan laporan bulanan mengenai rekapitulasi data 

penerimaan Pajak Rokok ke Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan paling lambat hari ke-15 (kelima belas) bulan berikutnya. 

4. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun 

berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Dari gambaran tugas dan wewenang Kantor Bea dan Cukai maupun 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak ada yang berhubungan 

secara langsung dengan pemerintah daerah provinsi. 

Adapun Sistem Aplikasi Pajak rokok adalah sebagai berikut:242 

1. Meneliti data SPPR yang direkam oleh pejabat Bea dan Cukai. 
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2. Mengirim respon berupa nota penolakan data SPPR dalam hal: 

a. Terdapat kesalahan pengisian data SPPR, antara lain: 

1) nama pengusaha atau kuasanya; 
2) nama dan alamat perusahaan; 
3) NPPBKC; 
4) total jumlah cukai; 
5) nomor dan tanggal CK-1; dan 
6) penghitungan Pajak Rokok. 

b. Terdapat ketidaksesuaian antara data SPPR dengan CK-1. 

3. Mengirimkan respon tanda terima dengan memberikan nomor dan  

tanggal SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan 

benar 

4. Mengirim respon berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok 

dari system aplikasi pajak rokok dalam hal terdapat Pajak Rokok yang 

kurang bayar atau tidak dilunasi. 

1.5.8. Penagihan kekurangan pembayaran pajak rokok 

Dalam ketentuan pajak rokok apabila ditemukan adanya kekurangan 

pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai yang 

menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok maka 

Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan: 

a. Menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran 

Pajak Rokok untuk pembayaran cukai rokok secara tunai; 

b. Tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak 

Rokok;  

c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok 

(SPKPPP) kepada Wajib Pajak Rokok. 



Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok (SPKPPP) 

disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan 

pajak rokok yang dilihat/ditemukan dari ketidak sesuaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Rokok (SPPR) dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kekurangan 

Pembayaran Pajak Rokok Wajib Pajak Rokok (SPKPPP) (terhitung dari tanggal 

stempel pengiriman pos, tanggal faksimile, atau media antar lainnya dan tanggal 

pada saat SPKPPP dikirim/diterima secara langsung) wajib pajak rokok wajib 

melunasi kekurangan pembayaran pajak rokok. Apabila tidak dilunasi kepala 

Kantor Bea dan Cukai menyampaikan  surat penyerahan kepada Direktur Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

dengan dilampiri Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok, 

kemudian oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan diberitahukan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti. 

Bagaimana ketentuan dari tindak lanjut Surat Pemberitahuan Kekurangan 

pajak Rokok oleh Gubernur belum ada ketentuan lebih lanjut. Hanya saja dalam  

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

ditentukan:243 

―(1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajaknya 
pajak, kepala daerah dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB dalam hal: 
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 
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Isi dari ketentuan di atas nampaknya berlaku untuk ketentuan pajak 

daerah yang lain, tidak untuk pajak rokok. Sehingga masih diperlukan 

pengaturan lebih lanjut untuk pengaturan kekurangan pembayaran pajak rokok.  

1.5.9. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok 

Dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak memungkinkan 

terjadinya kelebihan pembayaran pajak, secara umum apabila ternyata wajib 

pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, 

dikabulkannya permohonan keberatan atau banding wajib pajak ataupun sebab 

lainnya, sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, kelebihan 

pembayaran pajak tersebut tidak hilang dan tetap menjadi hak wajib pajak 

selama wajib pajak menginginkannya untuk dikembalikan dengan mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Apabila terdapat kesalahan perhitungan atau karena adanya 

pengembalian cukai rokok yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran 

pajak rokok, maka wajib pajak rokok dapat mengajukan permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok kepada Kepala Kantor Bea dan 

Cukai. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok dihitung berdasarkan 

kelebihan pembayaran rokok karena kesalahan penghitungan atau pengembalian 

cukai rokok. 

Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok 

dilampiri bukti pembayaran pajak rokok berupa Surat Setoran Bukan Pajak, 

(SSBP) yang mendapatkan Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Atas 

tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok Kepala Kantor Bea dan Cukai 

menerbitkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang dapat 



digunakan sebagai dasar pengembalian pajak rokok dengan ketentuan tidak 

melebihi jangka waktu 12 (dua) belas bulan sejak tanggal penerbitannya. 

Dalam Lampiran VIII Permenkeu No. 115/PMK.07/2015 dinyatakan: 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada 
pembayaran Cukai Rokok berikutnya, pengembalian Pajak Rokok 
diperhitungkan atas pembayaran Pajak Rokok berikutnya; atau 

b. Dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan secara tunai, 
pengembalian Pajak Rokok dilakukan secara tunai. 
 

(2)  Dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran 

Cukai berikutnya wajib pajak rokok melampirkan Tanda Bukti Kelebihan 

Pembayaran Pajak Rokok pada saat mengajukan SPPR berikutnya; 

(3) Berdasarkan tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok Kantor Bea 

dan  Cukai memperhitungkan pengembalian Pajak Rokok dengan 

pembayaran pajak berikutnya; 

(4) Dalam hal pengembalian cukai dilakukan secara tunai, wajib pajak rokok 

mengajukan permohonan pengembalian pajak rokok secara tertulis 

kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan melampirkan Tanda Bukti 

Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. 

(5) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok, 

Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas 

permohonan dan memeriksa jangka waktu berlakunya Tanda Bukti 

Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. 

(6) Dalam hal hasil penelitian terhadap berlakunya Tanda Bukti Kelebihan 

Pembayaran Pajak Rokok telah sesuai, kepala Kantor Bea dan Cukai 

menyampaikan surat permintaan kepada KPPN  untuk menerbitkan 



Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dilampiri copy lembar ke-1 

SSBP yang telah mendapat NTPN. 

(7)  Format SKTB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(8) Dalam hal hasil penelitian terhadap berlakunya Tanda Bukti Kelebihan 

Pembayaran Pajak Rokok terdapat ketidaksesuaian, kepala Kantor Bea 

dan Cukai menyampaikan surat penolakan kepada wajib pajak rokok. 

1.5.10. Masalah keberatan 

Apabila wajib pajak merasa tidak terima terhadap jumlah hutang pajak 

yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada 

fiskus yang menerbitkan surat ketetapan pajak. 

―Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah 
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 244 
a. SPPT;245 
b. SKPD;246 
c. SKPDKB;247 
d. SKPDKBT;248 
e. SKPDLB;249 
f. SKPDN;250 dan 
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247 SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) adalah surat ketetapan 
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kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak 
yang harus masih dibayar. (lihat Pasal 1 angka 55 UU PDRD) 

248 SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan(lihat Pasal 1 angka 56 UU PDRD) 
249 SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ((lihat Pasal 1 
angka 58 UU PDRD) 



g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.‖ 
 

Bohari menyatakan: 251 

 ―Beberapa persoalan yang berhubungan dengan maslah keberatan, 
yaitu: 
1. Pokok persoalan 
2. Pemasukan surat keberatan 
3. Isi surat keberatan 
4. Putusan surat keberatan.‖ 
 

Lebih lanjut dijelaskan:252 

- Pokok persoalan 

Dasar perselisihan wajib pajak dengan fiskus adalah apa yang menjadi dasar 

pengenaan pajak, bukan jumlah pajak yang terutang. 

- Pemasukan Surat Keberatan 

Surat keberatan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk satu jenis 

pajak dan satu tahun pajak.  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 

pemungutan pajak daerah diterbitkan. Keberatan diajukan secara tertulis 

dengan bahasa Indonesia kepada fiskus yang menerbitkan SKPD disertai 

alasan-alasan yang jelas. Pemberian batas waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan 

agar wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk 

mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya. Dan jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan dapat ditangguhkan apabila wajib pajak dapat 
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menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 

luar kekuasaannya. 

Keberatan diajukan dengan membayar paling sedikit jumlah pajak 

terutang yang telah disetujui oleh wajib pajak. Kemudian Wajib pajak menerima 

Tanda Penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melelaui surat pos 

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.Tanda bukti/resi 

penerimaan surat diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak yang mengajukan 

keberatan dan dijadikan sebagai alat kontrol bagi wajib pajak untuk mengetahui 

sampai kapan batas waktu dua belas bulan berakhir, mengingat oleh karena 

dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, 

maka fiskus (kepala daerah) harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan oleh wajib pajak. Apabila lewat dari 12 (dua belas) bulan kepala daerah 

tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib pajak 

dianggap dikabulkan. 

  Agar penerimaan daerah tidak terganggu maka pengajuan keberatan 

tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib 

pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan 

dengan dalih pengajuan keberatan. Agar Wajib Pajak terhindar dari tindakan 

penagihan pajak karena tidak membayar pajak yang terutang sampai dengan 

keputusan pengajuan keberatan yang diajukan, wajib pajak diminta untuk 

membayar pajak yang terutang tanpa menunggu keputusan pejabat yang 

berwenang.  



- Isi Surat Keberatan 
 

Dalam undang-undang tidak diberikan perincian secara tersurat isi surat 

keberatan, namun ada 5 (lima) syarat minimum  surat keberatan, yaitu: 

         ―a. pernyataan bahwa wajib pajak merasa keberatan terhadap ketetapan     
pajak;  

b. Jenis pajaknya; 
c. Tahun pajak;  
d. Nomor Pokok Wajib Pajak 
e. Nama dan Tanda tangan wajib pajak.‖ 

 

Dalam surat keberatan selayaknya memuat alasan-alasan mengapa wajib 

pajak merasa keberatan untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya, 

sekalipun alasan-alasan ini bukan menjadi syarat sahnya surat keberatan. Namun 

alasan-alasan  diperlukan untuk meyakinkan pejabat yang akan memberikan 

keputusan atas surat keberatan. Dan alasan-alasan yang diajukan harus 

dibuktikan sendiri kebenarannya oleh wajib pajak, wajib pajak harus 

membuktikan sendiri bahwa ketetapan yang dibuat oleh fiskus adalah keliru, jadi 

dalam pengajuan keberatan berlaku ―beban pembuktian terbalik‖ dalam arti 

wajib pajak harus membuktikan letak kekeliruan dari ketetapan pajak yang sudah 

diterbitkan. 

- Putusan Surat Keberatan 
 

Atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, Kepala Daerah dapat memberi 

Keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya pajak yang terutang.  

  Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua 

persen sebulan untuk paling lama 24 bulan. ―Imbalan bunga dihitung sejak 



bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB).‖253 Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau 

dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan.254 

Terkait dengan masalah keberatan dalam ketentuan Peraturan Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta  dinyatakan: 255 

    ‖tata cara keberatan dan banding wajib pajak rokok, pembetulan, 
pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau 
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administratif wajib pajak rokok, kadaluarsa penagihan pajak rokok, 
pembukuan dan pemeriksaan wajib pajak rokok dan sanksi, 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah.‖ 

 

Dengan demikian berarti pengadministrasian masalah keberatan pajak 

dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, hal tersebut menjadi rancu 

dengan istilah yang digunakan dalam Permenkeu RI Nomor 102/PMK.07/2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 

Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, seperti: 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR);256 

2. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1);257 

                                                           
253 Lihat Pasal 106 ayat (2) UU PDRD 
254 Lihat Pasal 106 ayat (3) UU PDRD 
255 Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 

2014. 
256 SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan 

perhitungan dan/atau dasar pembayaran rokok (lihat Pasal 1 angka 4 Permenkeu 

No.102/PMK.07/2015). 
257 Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) adalah dokumen 

cukai yang digunakan wajib pajak (lihat Pasal 1 angka 5 Permenkeu 
No.102/PMK.07/2015). 



3. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).258 

Dengan demikian berarti terjadi disharmonisasi hukum antara Peraturan 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.07/2013. Dilihat dari sisi administrasi pemungutan pajak rokok yang 

berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka 

selayaknya  pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pajak 

rokok diatur kembali karena pengajuan keberatan hanya dapat diajukan kepada 

instansi  pemerintah yang menerbitkan Surat Ketetapan yang dianggap 

menimbulkan kerugian bagi si wajib pajak, bukan kepada instansi yang tidak 

menerbitkan surat ketetapan. 

1.5.11. Bagi hasil pajak rokok 

Dalam ketentuan UU PDRD dinyatakan ―hasil penerimaan pajak rokok 

diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)‖259 dengan 

ketentuan ―penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian 

kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat 

yang berwenang‖.260 

Ketentuan tersebut mengandung norma perintah, yang mengharuskan 

pemerintah provinsi membagi hasil pajak rokok kepada  pemerintah 

kabupaten/kota dan dengan penggunaan yang telah ditentukan.  

                                                           
258 SSBP adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak 

Rokok ke rekening kas Negara ((lihat Pasal 1 angka 9 Permenkeu No.102/PMK.07/2015). 
259 lihat pasal 94 ayat (1)  huruf c UU PDRD 
260 Lihat Pasal 31 UU PDRD 



Adapun proporsi pembagian pajak rokok untuk masing-masing provinsi 

tahun anggaran 2015, berdasarkan lampiran Keputusan Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Nomor 66/PK/2014, adalah sebagai berikut:  

  



Tabel 7: Rincian Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi 
Tahun Anggaran 2015 

 

No Daerah Proporsi 

1. Provinsi Aceh 0,019459 

2. Provinsi Sumatera Utara 0,054595 

3. Provinsi Sumatera Barat 0,020351 

4. Provinsi Riau 0,024541 

5. Provinsi Jambi 0,013263 

6. Provinsi Sumatera Selatan 0,031493 

7. Provinsi Bengkulu 0,007316 

8. Provinsi Lampung 0,031829 

9. Provinsi Bangka Belitung 0,005329 

10. Provinsi Kepulauan Riau 0,007604 

11. Provinsi DKI Jakarta 0,039955 

12. Provinsi Jawa Barat 0,182538 

13. Provinsi Jawa Tengah 0,132940 

14. Provinsi DI Yagyakarta 0,014424 

15. Provinsi Jawa Timur 0,153115 

16. Provinsi Banten 0,046418 

17. Provinsi Bali 0,016279 

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,018931 

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur 0,019975 

20. Provinsi Kalimantan Barat 0,018702 

21. Provinsi Kalimantan Tengah 0,009676 

22. Provinsi Kalimantan Selatan 0,015556 

23. Provinsi Kalimantan Timur 0,013424 

24. Provinsi Kalimantan Utara 0,002318 

25. Provinsi Sulawesi Utara 0,009464 

26. Provinsi Sulawesi Tengah 0,011228 

27. Provinsi Sulawesi Selatan 0,033439 

28. Provinsi Sulawesi Tenggara 0,009708 

29. Provinsi Gorontalo 0,004424 

30. Provinsi Sulawesi Barat 0,004989 

31. Provinsi Maluku 0,006573 

32. Provinsi Maluku Utara 0,004516 

33. Provinsi Papua Barat 0,003370 



34. Provinsi Papua 0,012258 

 Total 1,000000 

Sumber: Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 
66/PK/2014. 

 
Proporsi pembagian pajak rokok untuk masing-masing provinsi tersebut 

didasarkan pada ratio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk 

nasional dan target penerimaan cukai rokok pada undang-undang mengenai 

APBN. Dan Ratio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk 

yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran 

berikutnya.261 

Secara administrasi berarti dalam hal pajak rokok pemerintah provinsi 

hanya melaporkan jumlah penduduknya untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh 

Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan keuangan untuk 

menentukan proporsi pembagian hasil pajak rokok untuk masing-masing 

provinsi. Menurut peneliti inilah yang menjadi sumber kelemahan dari sistem 

pemungutan pajak rokok yang lebih mengutamakan hasil pemungutan pajak dari 

pada usaha keras pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya 

sendiri dari sektor pajak. Pemerintah daerah hanya menyiapkan data 

penduduknya lalu melaporkan dan kemudian memperoleh pembagian hasil pajak 

rokok. Pemerintah provinsi tidak perlu melakukan proses pengadminstrasian 

seperti pengadministrasian pajak yang lain, seperti pajak kendaraan bermotor 

misalnya. 

Sesuai dengan proporsi pembagian hasil pajak rokok yang ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan gubernur 

                                                           
261 Lihat Pasal 16 ayat (3)dan (4) Permenkeu Nomor 102/PMK.07/2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata 
Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. 



paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya menetapkan alokasi 

bagi hasil pajak rokok masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan 

setelah hasil pajak rokok diterima di Rekening Umum Kas Daerah (RUKD) paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pajak rokok di RKUD provinsi 

gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok kabupaten/kota sesuai 

realisasi penerimaan pajak rokok.  

Gubernur harus tetap merealisasikan pajak rokok sesuai realisasi 

penerimaan pajak rokok pada RKUD provinsi sekalipun realisasi penerimaan 

pajak rokok lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan. Demikian pula 

halnya apabila bagi hasil pajak rokok belum dianggarkan dalam  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan.  

Realisasi dana bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing provinsi 

tersebut, kemudian oleh masing-masing provinsi diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dapat dicontohkan sebagai 

berikut:  

Tabel 8: Rincian Bagi Hasil Pajak Rokok Di Provinsi Jawa Timur 

No. 
Kabupaten 

/Kota 

Jumlah 
Penddk 

(BPS Tahun 
2012) 

Perhitungan Bagian Bagi Hasil kabupaten/Kota 

50% 
berdasarkan 

potensi 

50% sisa 
dibagi rata 

Penerimaan 
bersih setahun 

Penerimaan 
per triwulan 

1 (2) (3) (4) (5) (6) = (4)+ (5) (7)=(6): 4) 

1 
Kota 
Surabaya 

2.791.761 36.113.338.293 12.894.736.842 49.008.075.135 12.252.018.784 

2 Kab. Gresik 1.196.124 15.472.682.172 12.894.736.842 28.367.419.014 7.091.854.753 

3 Kab. Sidoarjo 1.981.096 25.626.831.967 12.894.736.842 38.521.568.809 9.630.392.202 

4 Kab. Jombang 1,214.086 15.705.032.929 12.894.736.842 28.599.769.771 7.149.942.443 

5 
Kab. 
Bojonegoro 

1.217.850 15.753.722.844 12.894.736.842 28.648.459.686 7.162.114.921 

6 
Kab. 
Lamongan 

1.191.239 15.409.491.355 12.894.736.842 28.304.228.197 7.706.057.049 



7 Kab. Tuban 1.129.050 14.605.034.098 12.894.736.842 27.499.770.940 6.874.942.735 

8 Kab. Ngawi 826.213 10.687.630.342 12.894.736.842 23.582.367.184 5.895.591.796 

9 Kab. Magetan 626.851 8.108.746.494 12.894.736.842 21.003.483.337 5.250.870.834 

10 
Kab. 
Ponorogo 

860,218 11.127.508.279 12.894.736.842 24.022.245.121 6.005.561.280 

11 
Kota 
Mojokerto 

121.645 1.573.561.289 12.894.736.842 14.468.298.131 3.617.074.533 

12 
Kab. 
Mojokerto 

1.039.477 13.446.346.069 12.894.736.842 26.341.082.911 6.585.270.728 

13 Kab. Pacitan 544.229 7.039.974.405 12.894.736.842 19.934.711.247 4.983.667.812 

14 Kab Nganjuk 1.025.416 13.264.457.416 12.894.736.842 26.159.194.258 6.539.798.564 

15 
Kab. 
Tulungagung 

999.640 12.931.027.223 12.894.736.842 25.825.764.065 6.456.441.016 

16 
Kab. 
Trenggalek 

678.791 8.780.625.925 12.894.736.842 21.675.362.767 5.418.840.692 

17 
Kab. 
Lumajang 

1.014.625 13.124.868.449 12.894.736.842 26.019.605.291 6.504.901.323 

18 Kab. Jember 2.355.283 30.467.196.782 12.894.736.842 43.361.933.624 10.840.483.406 

19 
Kab. 
Bondowoso 

744.067 9.625.015.638 12.894.736.842 22.519.752.480 5.629.938.120 

20 
Kab. 
Situbondo 

854.153 8.461.916.541 12.894.736.842 21.356.653.383 5.339.163.346 

21 Kota Madiun 172.351 2.229.478.085 12.894.736.842 15.124.214.927 3.781.053.732 

22 Kab. Madiun 666.519 8.621.879.210 12.894.736.842 21.516.616.052 5.379.154.013 

23 
Kab. 
Banyuwangi 

1.568.956 20.295.519.134 12.894.736.842 33.190.255.977 8.297.563.994 

24 
Kab. 
Bangkalan 

919.002 11.887.919.531 12.894.736.842 24.782.656.373 6.195.664.093 

25 
Kab. 
Sampang 

891.982 11.538.397.347 12.894.736.842 24.433.134.190 6.108.283.547 

26 
Kab. 
Pamekasan 

808.057 10.452.770.062 12.894.736.842 23.347.506.904 5.836.876.726 

27 
Kab. 
Sumenep 

1.051.763 13.605.273.884 12.894.736.842 26.500.010.726 6.625.002.681 

28 Kota Kediri 271.665 3.514.043.256 12.894.736.842 16.408.780.098 4.102.195.024 

29 Kab. Kediri 1.514.132 19.586.333.191 12.894.736.842 32.481.070.033 8.120.267.508 

30 Kota Malang 829.094 10.742.898.048 12.894.736.842 23.619.634.890 5.904.908.722 

31 Kab. Malang 2.473.612 31.997.863.342 12.894.736.842 44.892.600.184 11.223.150.046 

32 Kota Batu 192.807 2.494.090.438 12.894.736.842 15.388.827.280 3.847.206.820 

33 Kota Blitar 133.578 1.727.922.807 12.894.736.842 14.622.659.649 3.655.664.912 

34 Kab. Blitar 1.126.151 14.567.533.550 12.894.736.842 27.462.270.392 6.865.567.598 

35 
Kota 
Pasuruan 

188.545 2.438.958.553 12.894.736.842 15.333.395,395 3.833.423.849 

36 
Kab. 
Pasuruan 

1.531.025 19.804.855.702 12.894.736.842 32.699.592.544 8.174.898.136 

37 
Kota 
Probolinggo 

220.086 2.846.962.964 12.894.736.842 15.741.699.806 3.935.424.952 



38 
Kab. 
Probolinggo 

1.108.584 14.340.292.388 12.894.736.842 27.235.029.230 6.808.757.308 

 
 

37.879.713 490.000.000.000 490.000.000.000 980.000.000.000 245.000.000. 

Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/261/KPTS/013/2014 

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 
188/26/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi 

Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Peneriman Kas 

Tahun 2014. 

 

Contoh lain pembagian hasil pajak rokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam Lampiran Keputusan Gubernur NTB Nomor 900/693 Tahun 2014 tentang 

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat 

Tahun Anggaran 2015 Pembagian pajak rokok tidak ada perincian secara khusus 

hanya ditunjukkan berapa jumlah pembagian untuk masing-masing kabupaten 

dan Kota, seperti misalnya: 

Tabel 9: Rincian Bagi Hasil Pajak Rokok di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
 

No. Kabupaten/Kota Jumlah (RP 

1 Kota Mataram 60.909.871.522,85 

2 Lombok Barat 47.033.679.333, 83 

3 Lombok Utara 25.573.242.584,88 

4 Lombok Tengah 50.083.874.152,15 

5 Lombok Timur 56.705.292.935.98 

6 Sumbawa 38.637.105.310, 93 

7 Sumbawa Barat 50.139.333.847, 23 

8 Dompu 27.931.086.346,09 

9 Bima 30.780.863.117,26 

10 Kota Bima 27.285.292.071,78 



 Total 415.679.641.222,98 

Sumber Lampiran Keputusan Gubernur NTB Nomor 900/693 Tahun 2014: diolah 

Dari gambaran Tabel 2 dan Tabel 3 di atas nampaknya tidak jelas berapa 

pembagian hasil pajak rokok yang diperoleh oleh pemerintah provinsi dan  

terdapat perbedaan dalam pembuatan data di mana di daerah Jawa Timur 

pembagian hasil pajak rokok disesuaikan dengan data dari BPS sedangkan di 

provinsi nusa Tenggara Barat tidak dilengkapi dengan data dari BPS. 

Pembagian hasil pajak rokok berdasarkan jumlah penduduk ini tidak  

sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam bidang perpajakan, yang 

biasanya penentuan hasil pajak ditentukan oleh potensi pajak yang ada 

dimasing-masing daerah, jadi penentuan hasil pajak rokok disuatu daerah  

ditentukan oleh jumlah konsumen rokok atau hasil riil pajak rokok yang ada di 

suatu wilayah. Dengan perkataan lain pengalokasian hasil pajak rokok tidak 

sesuai dengan potensi riil dari pajak rokok itu sendiri.  Hal inilah patut 

dipertanyakan kembali, hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemungutan 

pajak rokok itu sendiri. Untuk mencegah dampak negatif dari asap rokok. 

Kesit Bambang Prakosa, menyatakan:262 

 ―Bagi hasil suatu pajak kepada pemerintah daerah merupakan masalah 
yang pelik. Jika suatu pajak dipungut dimaksudkan untuk membiayai 
prasarana atau pelayanan di daerah setempat maka penyerahan bagi 
hasil pungutan pajak untuk daerah yang bersangkutan tidak masalah. 
Namun, masalah akan timbul apabila pengeluaran ditujukan pada 
pelayanan umum yang bersifat personal seperti pendidikan dan 
pelayanan kesehatan.‖ 
 

Karena ketidak jelasan antara daerah tempat pembayaran pajak 

dilakukan dengan daerah yang memperoleh hasil pungutan  pajaknya kecuali 

                                                           
262 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi (Yogyakarta: 

UII Press, 2003), hlm. 28. 



kalau hasil pungutan dipusatkan dan dibagi berdasarkan perhitungan yang tidak 

dikaitkan dengan daerah tempat pungutan tersebut dilakukan). Kesulitan timbul, 

jika obyek pajak yang dikenakan berada di beberapa daerah misalnya, pajak atas 

laba atau pajak penjualan yang dikenakan pada suatu perusahaan yang 

mempunyai cabang dibeberapa daerah. 

Seringkali tempat suatu pajak dipungut berbeda dengan tempat 

pembayarannya. Pajak rokok dipungut langsung pada saat pemungutan cukai 

tembakau karena tidak praktis untuk memungut langsung atas pengecer atau 

konsumen rokok. Namun demikian beban pungutan  tersebut dibebankan pada 

harga eceran yang akan lebih efektif dibayar oleh konsumen. Berbeda dengan 

pajak bumi dan bangunan jelas tidak ada kesulitan dalam menetapkan 

Pemerintah Daerah yang akan menerima pembayaran atas harta tetap tersebut, 

karena kejelasan dari obyeknya yang relatif permanen. 

1.5.12. Alokasi dan pemanfaatan hasil pajak rokok 

1.5.12.1. alokasi hasil pajak rokok 

Dalam UU PDRD dinyatakan: Penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi 

maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum.‖263  

Pengalokasian tersebut di bagi menjadi: 

a. Paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan peningkatan 

pelayanan kesehatan masyarakat, dengan ketentuan: 

                                                           
263 Lihat Pasal 31 UU PDRD. 



1) 10% (sepuluh persen) dari alokasi 90% (sembilan puluh persen) tersebut 

diberikan sebagai insentif atas pencapaian target Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Rumah Sakit atas pelayanan kesehatan. 

2) Insentif tersebut digunakan sesuai dengan pemanfaatan dana pajak rokok 

untuk kegiatan pelayanan kesehatan. 

b. Paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan penegakan hukum. 

1.5.12.2. pemanfaatan hasil pajak rokok  

1.5.12.2.1. pemanfaatan hasil pajak rokok dalam kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat 

a. alokasi dana untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 

diarahkan penggunaannya untuk: 

1) peningkatan aset daerah, seperti: 

a) pengadaan alat kesehatan: 

b) pengadaan/pembangunan/pemeliharaan fasilitas/sarana/ prasarana 

rumah sakit/unit pelayanan kesehatan masyarakat; dan 

c) pembangunan/pemeliharaan smoking area pada SKPD Unit Kerja 

Pemerintah Daerah; 

2) Kegiatan promosi kesehatan, seperti: 

a) Sosialisasi bahaya dampak rokok; 

b) Sosialisasi produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan 

tertentu; dan/atau 

c) Kegiatan peningkatan program kesehatan lainnya untuk peningkatan 

kesehatan masyarakat terutama terhadap program kesehatan prioritas; 

3) Bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu seperti: 

a)  Pembelian obat-obatan 



b) Bantuan subsidi pengobatan kepada masyarakat kurang mampu yang 

tidak mendapat fasilitas pengobatan gratis Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat; dan/atau 

c) Pembayaran premi asuransi  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS) bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat 

fasilitas pengobatan gratis jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. 

4) Koordinasi dan pengajuan penyusunan Produk hukum Daerah provinsi sesuai 

kebutuhan yang berdampak pada peningkatan masyarakat. Tidak termasuk 

dalam hal ini adalah penyusunan produk hukum daerah tentang biaya 

pelayanan kesehatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah daerah 

(misalnya peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan), standar 

pelayanan minimal rumah sakit, standar operasional pelayanan (SPO) 

pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan produk hukum 

daerah untuk kepentingan pemerintah daerah/SKPD. 

b. Tidak termasuk kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

bagian A, angka 2 huruf a adalah: 

1) Biaya rutin dan operasional pelayanan kesehatan rumah sakit/unit 

pelayanan kesehatan seperti listrik, telepon/internet, air, biaya 

kebersihan, dan sewa tanah/bangunan. 

2) Pembayaran honorarium secara tersendiri (kecuali apabila melekat pada 

kegiatan tertentu yang merupakan belanja langsung) 

c. Khusus untuk rumah sakit yang telah menerapkan Pola pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dana pajak rokok yang diterima 

hanya dapat digunakan untuk belanja modal yang berhadapan langsung 



dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pengadaan alat 

kesehatan dan penambahan sarana dan prasarana lainnya. 

1.5.12.2.2. pemanfaatan hasil pajak dalam kegiatan penegakan hukum.   

Pemanfaatan hasil pajak rokok dalam kegiatan penegakan hukum 

diarahkan penggunaannya untuk: 

a. mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak rokok, seperti: 

1) pemberantasan cukai dan rokok illegal yang dilakukan secara terkoordinasi 

sesuai kewenangan masing-masing instansi/SKPD; 

2) pendataan obyek dan subyek pajak rokok/cukai rokok 

3) sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pajak rokok; dan 

4) penagihan piutang pajak rokok 

b. penyusunan dan penataan produk hukum daerah tentang larangan merokok 

di kawasan tertentu/kawasan tanpa rokok (KTR) 

c. penegakan produk hukum daerah tentang pajak rokok dan pemanfaatan 

hasilnya, seperti: 

1) koordinasi, asistensi penerimaan dan pemanfaatan pajak rokok; 

2) monitoring dan evaluasi pemanfaatan pajak rokok; dan 

3) operasionalisasi dan koordinasi untuk penegakan hukum. 

d. penegakan produk hukum daerah tentang larangan merokok dikawasan 

tertentu/kawasan tanpa rokok (KTR). 

e. peningkatan kualitas aparat penegak hukum pemerintah daerah terkait produk 

hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu/kawasan tanpa 

rokok (KTR) dan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak rokok.  

Seperti diketahui bahwa sumber pendanaan bidang kesehatan disamping 

berasal dari  pajak rokok juga berasal dari DBH HCT.   



Adapun program/kegiatan dibidang kesehatan dengan sumber DBH HCT 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Dalam Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008 hampir sebagian besar 

tanggung jawab untuk mendorong dan menggerakkan pelaksanaan kegiatan 

yang didanai oleh DBH-CHT dilakukan oleh kepala daerah, baik gubernur atau 

bupati/walikota. Kepala daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang 

besar untuk memastikan usulan program dan terlaksananya kegiatan yang akan 

didanai oleh DBH-CHT. 

  



Tabel 10: Program/Kegiatan  yang didanai oleh DBH-HCT 

No Program Kegiatan 
Tugas Kepala 

Daerah 
Dasar 

Hukum 

1. Peningkata
n kualitas 
bahan 
baku 

a. Standarisasi kualitas 
bahan baku; 

b. Pembudidayaan bahan 
baku berkadar nikotin 
rendah; 

c. Pengembangan sarana 
laboratorium uji dan 
pengembangan metode 
pengujian; 

d. Penanganan panen dan 
pascapanen bahan baku; 
dan/atau 

e. Penguatan kelembagaan 
kelompok petani 
tembakau. 

Gubernur/bupati/wal
ikota bertanggung 
jawab untuk 
menggerakkan, 
mendorong, dan 
melaksanakan 
kegiatan 
peningkatan kualitas 
bahan baku sesuai 
dengan prioritas dan 
karakteristik masing-
masing daerah 

Pasal 3 ayat 
(1) dan ayat 
(2) 
Permenkeu 
Nomor 
20/PMK.07/2
009 

2. Pembinaan 
industri 

a. Pendataan 
mesin/peralatan mesin 
produksi hasil tembakau 
(registrasi 
mesin/peralatan mesin) 
dan memberkan tanda 
khusus; 

b. Penerapan ketentuan 
terkait hak atas kekayaan 
intelektual (HAKI); 

c. Pembentukan kawasan 
indusri hasil tembakau; 

d. Pemetaan industri hasil 
tembakau; 

e. Kemitraan usaha kecil 
menegah (UKM) dan 
usaha besar dalam 
pengadaan bahan baku; 

f. Penguatan kelembagaan 
asosiasi industri hasil 
tembakau; dan/atau 

g. Pengembangan industri 
hasil tembakau dengan 
kadar tar dan nikotin 
rendah melalui penerapan 
good manufacturing 
practise (GMP) 

Gubernur/bupati/wal
ikota bertanggung 
jawab untuk 
menggerakkan, 
mendorong, dan 
melaksanakan 
kegiatan pembinaan 
industri sesuai 
dengan prioritas dan 
karakteristik masing-
masing daerah 

Pasal 4 ayat 
(1) dan ayat 
(2) 
Permenkeu 
Nomor 
84/PMK.07/2
008 

3. Pembinaan 
lingkungan 
sosial 

a. Pembinaan kemampuan 
dan keterampilan kerja 
masyarakat di lingkungan 
informasi hasil 

Gubernur/bupati/wal
ikota bertanggung 
jawab untuk 
menggerakkan, 

Pasal 7 ayat 
(1) dan ayat 
(2) 
Permenkeu 



tembakau(IHT) dan/atau 
daerah penghasil bahan 
baku IHT; 

b. Penerapan manajemen 
limbah IHT yang mengacu 
kepada AMDAL; 

c. Penetapan kawasan tanpa 
asap rokok dan 
pengadaan tempat khusus 
untuk merokok di tempat 
umum; dan/atau 

d. Peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat 
dengan penyediaan 
fasilitas perawatan 
kesehatan bagi penderita 
akibat dampak asap rokok 

mendorong, dan 
melaksanakan 
kegiatan pembinaan 
lingkungan sosial 
sesuai dengan 
prioritas dan 
karakteristik masing-
masing daerah 

Nomor 
84/PMK.07/2
008. 

4. Sosialisasi 
ketentuan 
di bidang 
cukai 

Bertujuan agar 
masyarakat mengetahui, 
memahami, dan 
mematuhi ketentuan di 
bidang cukai. Kegiatan ini 
dapat dilaksanakan dalam 
periode tertentu dan/atau 
secara insidentil 

Gubernur/bupati/wal
ikota bertanggung 
jawab untuk 
menggerakkan, 
mendorong, dan 
melaksanakan 
kegiatan sosialisasi 

Pasal 8 ayat 
(1), ayat (2), 
dan ayat (3) 
Permenkeu 
Nomor 
84/PMK.07/2
008 

5. Pemberant
asan 
barang 
kena cukai 
ilegal 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Pengumpulan informasi 
hasil tembakau yang 
dilekati pita cukai palsu di 
peredaran atau tempat 
penjualan eceran; 

b. Pengumpulan informasi 
hasil tembakau yang tidak 
dilekati pita cukai di 
peredaran atau tempat 
penjualan eceran; dan 

a. Gubernur 
menyampaikan 
informasi tertulis 
kepada Dirjen Bea 
dan Cukai dengan 
cara 
menyampaikannya 
kepada Kantor 
Wilayah atau  
Kepala Kantor 
Pelayanan Utama 
Dirjen Bea dan 
Cukai setempat; 

b. Bupati/walikota 
menyampaikan 
informasi tertulis 
kepada Dirjen Bea 
dan Cukai dengan 
cara 
menyampaikannya 
kepada Kepala 
Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea 
dan Cukai setempat; 

c. Gubernur/bupati/wal

Pasal 9 ayat 
(1), ayat (2), 
ayat (3), dan 
ayat (4) 
Permenkeu 
Nomor 
20/PMK.07/2
009 



i kota bertanggung 
jawab untuk 
menggerakkan, 
mendorong, dan 
melaksanakan 
kegiatan 
pemberantasan 
barang kena cukai 
ilegal 

Sumber bahan Hukum: diolah 

DBH-CHT dianggap sebagai specific grand karena penggunaannya 

dikhususkan pada program kegiatan yang sudah ditentukan—melalui Permenkeu 

84/PMK.07/2008 dan Permenkeu 20/PMK.07/2009. Dengan kata lain, program 

kegiatan yang akan didanai oleh DBH-CHT tidak boleh keluar dari koridor 19 jenis 

kegiatan yang dicantumkan dalam Permenkeu 84/PMK.07/2008 dan Permenkeu 

20/PMK.07/2009.  

Jika dikaji maka terlihat bahwa dalam program pemanfaatan hasil pajak 

rokok untuk bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum 

terdapat beberapa persamaan program yang dapat berakibat pada double 

pendanaan, seperti: 

1. Program pembinaan lingkungan sosial (dari dana DBH HCT) seperti:  

penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk 

merokok ditempat umum; dan atau peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita 

akibat dampak asap rokok sama dengan program peningkatan asset daerah, 

seperti  pengadaan alat kesehatan, pengadaan/pembangunan/pemeliharaan 

fasilitas/sarana/prasarana rumah sakit/unit kesehatan masyarakat dan 

pembangunan/pemeliharaan smoking area pada satuan kerja perangkat 

daerah unit kerja pemerintah daerah. 



2. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai sama dengan program kegiatan 

promosi kesehatan, seperti sosialisasi bahaya dampak merokok, sosialisasi 

produk hukum daerah tentang larangan merokok di kawasan tertentu. 

3. Program pemberantasan barang kena cukai illegal sama dengan program 

peningkatan penerimaan pajak rokok, dan penegakan produk hukum daerah 

tentang pemanfaatan pajak rokok dan hasilnya. 

1.6. Pandangan Pemerintah tentang Pajak Rokok dalam Lampiran 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XI/2013 

Beberapa pandangan pemerintah tentang pajak rokok yang disampaikan 

sebagai kesaksian pada saat sidang pengujian materiil Undang-Undang in casu 

Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31, pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181  UU No. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagi berikut: 

1. Gunadi264 
 
    ―Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Walaupun diundangkan tahun 2009, namun sesuai dengan Pasal 181 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok ini mulai 

berlaku untuk tahun 2014. Rumusan Pasal 1 angka 19, menyebut bahwa 

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai, nampaknya Pajak Rokok adalah 

jenis obsenten/surcharge atau pungutan  tambahan atas Cukai Rokok.. 

Walaupun ditentukan objek, subjek, dan wajib pajaknya, esensi Pajak Rokok 

adalah pungutan tambahan atas cukai. 

                                                           
264 Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XI/Tahun 2013. 

(www.mahkamahkonstitusi.go.id), diunduh tanggal 1 Desember 2015. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/


     Dampak negatif rokok, bagi masyarakat dan lingkungan hidup bukan 

hanya dirasakan provinsi penghasil saja, tapi seluruh wilayah Indonesia 

karena konsumen rokok tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dalam 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan Pajak 

Rokok sebagai pungutan tambahan cukai dan menjadi salah satu jenis pajak 

provinsi, agar pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk 

memadai dari rokok guna melindungi seluruh masyarakat dari dampak 

negatif, konsumsi rokok yang dengan pelayanan kesehatan. 

     Penjelasan Pasal 29, menyebut bahwa besaran Pajak Rokok diperhitungkan 

dalam penetapan tarif cukai nasional, sehingga terdapat keseimbangan antara 

beban cukai yang harus dipikul industri rokok  dengan kebutuhan penerimaan 

nasional dan daerah. Demi kepastian hukum jumlah pajak Pasal 28, 

menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak, Pajak Rokok adalah cukai yang 

ditetapkan Pemerintah. 

    Selanjutnya, Pasal 29 menyebut tarif pajak 10%. Dengan pertimbangan 

efisiensi pemungutan, Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Pajak Rokok 

dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai 

bersamaan dengan Cukai Rokok. Selain sebagai pungutan tambahan atas 

cukai yang hasilnya disetor ke kas umum daerah provinsi, secara proporsional 

berdasar jumlah penduduk, Pasal 94 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa 

penerimaan Pajak Rokok direvenue sharingkan, 70% kepada kabupaten/kota. 

    Selain itu, atas penerimaan Pajak Rokok Pasal 31 Undang-Undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah memperkenalkan sistem earmarking tax, yaitu 

pajak yang hasil punggutannya ditujukan untuk pengeluaran tertentu. Paling 

sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 



hukum oleh aparat yang berwenang. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang 

secara teoretis tidak terdapat balas jasa publik langsung yang dapat ditunjuk, 

sebagian penerimaan Pajak Rokok dimanfaatkan untuk penyediaan layanan 

kesehatan masyarakat, termasuk bangunan smoking area. 

    Sebagai pungutan tambahan atas Cukai Rokok, Pajak Rokok dapat berfungsi 

sebagai bantuan pengendalian konsumtif tembakau yang menganggu 

kesehatan masyarakat. Yang kedua sebagai bantuan protektif melindungi 

masyarakat dari dampak negatif konsumsi rokok. Dan yang ketiga adalah 

budgeter, menambah penerimaan daerah dalam rangka penyediaan layanan 

publik dan kegiatan pemerintahan. 

    Walau sebagai pungutan tambahan atas Cukai Rokok, namun Undang-Undang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak secara transparan menamakannya 

dengan opsen cukai, tetapi menyebutkan Pajak Rokok, sehingga nampak 

sebagai jenis pajak tersendiri seperti antara Pajak Pertambahan Nilai dengan 

penjualan barang mewah. 

    Apakah ini termasuk sebagai pajak ganda? Untuk dapat dikatakan telah terjadi 

pajak ganda harus ada empat kriteria kesamaan, yaitu  subjek, objek, jenis, 

dan masa pajak.  

    Walaupun dikenakan entah subjek dan masa yang sama, namun karena 

jenisnya berbeda, maka secara teoretis atau yuridis tidak terjadi pengenaan 

pajak ganda. Faktanya adalah bahwa secara ekonomis telah terjadi 

penambahan beban Cukai Rokok.  

    Fenomena demikian sering terjadi, misalnya pada pengalihan hak atas tanah 

dan bangunan yang dikenakan pajak penghasilan dan BPHTB, atas transaksi 

impor juga dikenakan bea masuk Pajak Pertambahan Impor dan Pajak 



Penghasilan Impor. Bahkan dari 16 kali sirkulasi arus uang dari rumah tangga 

privat dan perusahaan, Musgrave mengidentifikasi ada sekitar 10 titik 

pengenaan pajak. Namun karena dipungut dengan undang-undang yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, oleh lembaga legislatif 

sesuai tata cara dan prosedur, semuanya merupakan pungutan yang sah dan 

legal. Dari segi budget policy, berapa pun besar beban penerimaan pajak 

pusat dan daerah yang harus dibagi pada para pembayar pajak, apakah 

berdasar tax sharing, surcharge, seperti Pajak Rokok atau tax empowering 

tergantung pada besaran kebutuhan dana pemerintahan dan pembangunan 

negara tiap tahun menurut Undang-Undang APBN, dan anggaran penerimaan, 

dan belanja daerah. Dengan persetujuan para pembayar pajak melalui para 

wakilnya di DPR atau DPRD. 

    Penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa 

salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam Undang-Undang Perpajakan, 

termasuk Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

diterapkannya perlakukan kebijakan yang sama terhadap semua wajib pajak 

atas kasus perpajakan yang hakikatnya sama. Selain asas kebersamaan 

(ekualitas) atau nondiskriminasi tersebut secara teoritis keadilan pajak juga 

akan terbayang dalam perumusan pemungutan dan pembagian hasil. 

    Istilah keadilan dapat merujuk pada beberapa fenomena, seperti yang 

pertama berdasar tujuan pemungutan terasa adil jika penerimaan pajak 

dipakai untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai 

program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

    Yang kedua, berdasar cakupan subjek pajak terasa adil apabila pemungutan 

dilakukan secara umum dan merata. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan 



bayar terasa adil jika ada progresivitas. Yang keempat, berdasarkan sumber 

objek terasa adil apabila pembagian berdasarkan letak sumber. Dan yang 

kelima, adil dalam pelaksanaanya jika semua hak pembayar pajak, seperti 

keberatan, banding, peninjauan kembali, dan judicial review disesuaikan 

sesuai dengan ketentuan. 

    Hampir semua kriteria keadilan tersebut, pada huruf a, b, d, dan e terdapat 

dalam Pajak Rokok. Sementara itu, kepastian hukum (legal certainty) antara 

lain harus mewujudkan bahwa pajak yang harus dibayar jumlahnya pasti dan 

tidak semena-mena. Kemudian siapa pembayarnya, kapan harus dibayar, dan 

ke mana harus dibayar. 

    Walaupun hanya pungutan tambahan atas cukai, namun prinsip legal certainty 

Pajak Rokok secara gamblang dipenuhi dalam rumusan Pasal 26, yaitu objek 

pajak, Pasal 27, yaitu subjek pajak, wajib pajak, besar pungutan pajak, 

pemungut pajak, dan tempat penyetoran pajak. Pasal 28 menyatakan Dasar 

Pengenaan Pajak, sedangkan Pasal 29 mengenakan tarif pajak, Pasal 30 

menetapkan cara menghitung pajak,Pasal 31 dan 94 ayat (1) huruf c 

menetapkan dalam peruntukan hasil penerimaan pajaknya. Bahkan prinsip 

non retroactivity hukum pajak juga dipenuhi dalam rumusan Pasal 181 dengan 

menyediakan masa persiapan 5 tahun yang cukup longgar. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengaturan Pajak Rokok dalam 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sejalan dengan 

ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan juga diwujudkan oleh Pajak Rokok dengan mengenakannya 



semua konsumen rokok tanpa memandang tingkat penghasilan, jenis kelamin, 

etnis, status sosial, tempat domisili, dan sebagainya. Jika terdapat sengketa 

pajak kepada wajib pajak juga diberikan hak mengajukan keberatan, banding, 

dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 

     Sebagai pungutan tambahan atas cukai, penerimaan Pajak Rokok cukup 

potensial. Bagi hasil penerimaan Pajak Rokok seluruh provinsi dan 

kabupaten/kota proporsional dengan jumlah penduduk mewujudkan 

kebersamaan dan pemerataan, serta keadilan pemanfaatan penerimaan pajak 

secara nasional, dan kesamaan perlakuan untuk setiap penduduk. Alokasi bagi 

hasil Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum menunjukkan kebersamaan dalam penyelenggaraan perekonomian 

dan pembangunan, wawasan ekonomi lingkungan, dan keseimbangan 

kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Bagi hasil Pajak Rokok tersebut 

menunjukkan suatu fenomena bahwa ketentuan Pajak Rokok dalam Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga sejalan dengan ketentuan 

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa: 

1. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasar 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh lembaga legislatif, sehingga telah 

memenuhi asas legalitas formal, prosedural, dan konstitusional. Maka 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sah dan mempunyai 

daya laku, serta mengikat masyarakat dan semua pihak. Seperti pada 

undang-undang pajak lainnya, sifat norma hukum dari Undang-Undang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah heteronoom, artinya kewajiban 

membayar pajak bukan berasal dari diri pembayar pajak, tetapi dari 



negara dan dapat dipaksakan, senang atau tidak subjek pajak harus 

memenuhi kewajiban pajak. 

2. Pajak Rokok merupakan pungutan tambahan (surcharge/opsenten) atas 

Cukai Rokok, yang secara teoretis merupakan salah satu pendekatan 

penerimaan pajak oleh daerah dengan menambahkan pungutan ke pajak 

pusat. Pungutan tambahan diperlukan dalam rangka penambahan 

penerimaan daerah guna memperkuat ekonomi. Yang kedua, tambahan 

pengendalian konsumsi rokok. Dan yang ketiga, tambahan perlindungan 

masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif konsumsi rokok. 

Pungutan tambahan dimaksudkan untuk perbaikan bagi hasil cukai 

tembakau 20% yang diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Cukai yang 

hanya terfokus pada provinsi penghasil yang dirasa kurang memberikan 

rasa keadilan dan pemerataan. Karena konsumen rokok tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Begitu juga dampak negatif konsumsi rokok ini juga 

tersebar kepada seluruh masyarakat. 

3. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan tentang besaran ajak 

Rokok yang harus dibayar, keberadaan Pasal 26, 27, 28, 29, 30, dan 31, 

serta Pasal 94 ayat (1) huruf c merupakan prasyarat keharusan mutlak 

dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. 

4. Karena Pajak Rokok dipungut dalam jumlah yang pasti, tidak semena-

mena, jelas pembayarnya, pemungutnya, waktu dan tempat, serta 

peruntukan hasilnya dengan undang-undang dan peraturan daerah dapat 

merata kepada semua pembayar pajak dan hasilnya dibagi merata seluruh 

provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia dengan jelas dan pasti, maka 

dapat dikatakan bahwa Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 



26, 27, 28, 29, 30, 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c, dan Pasal 181 Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. 

2.  Hefrizal Handra265 

Rokok adalah private good (barang individu) yang memiliki eksternalitas atau 

dampak negatif. Mengkonsumsi rokok akan menimbulkan dampak negatif bagi 

si perokok, serta bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya yang 

terkena dampak asap rokok atau perokok pasif. Seperti halnya minuman 

beralkohol, rokok juga dikategorikan de-merit good atau barang yang 

diharapkan tidak dikonsumsi oleh banyak orang. Karena semakin banyak yang 

mengonsumsi rokok, semakin besar dampak negatifnya bagi masyarakat, 

serta menimbulkan biaya tambahan untuk penyediaan layanan publik. 

    Merokok dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya, dampaknya bukan 

hanya bagi perokok aktif tersebut, tetapi juga bagi perokok pasif. Memiliki 

masyarakat perokok, berarti memiliki masyarakat yang penyakitan dan kurang 

produktif. Sehingga dengan semakin banyaknya perokok, berpotensi 

mengurangi produktivitas nasional dan semakin banyak fasilitas pelayanan 

kesehatan yang harus disediakan negara. Serta semakin banyak disediakan 

ruang khusus bagi perokok jika ingin mengurangi dampaknya, dampak bagi 

perokok pasif. 

    Dalam teori Ekonomi Publik, barang dan jasa yang menimbulkan dampak 

negatif harus dikontrol pemakaiannya dan/atau dikenai cukai atau pajak yang 
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tinggi untuk mengurangi laju konsumsinya. Sebaliknya, barang dan jasa yang 

berdampak positif pemakaiannya seperti imunisasi, pendidikan dasar, jasa 

persampahan, transportasi massal, dan lain-lain perlu disubsidi agar 

pemakaiannya semakin banyak dan semakin besar manfaatnya bagi seluruh 

masyarakat. 

    Tidak bisa disangkal bahwa industri rokok juga menghasilkan manfaat sosial 

ekonomi bagi masyarakat, dengan penyedian lapangan pekerjaan, multiplier 

effect, dan memberikan pendapatan cukai, serta pajak bagi negara. Namun, 

manfaat sosial ekonomi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

biaya sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok, sehingga dari 

sudut pandang ilmu ekonomi publik, negara semestinya tegas menginginkan 

agar konsumsi rokok atau perokok tidak meningkat atau bahkan menurun. 

Karena semakin banyak perokok, maka semakin banyak dampak negatifnya 

bagi masyarakat keseluruhan. 

    Di Indonesia, rokok tidak atau belum dikontrol peredaran/pemasarannya, 

rokok sepertinya barang yang boleh dijual di mana saja, di tempat apa saja, 

boleh dibeli oleh siapa saja, termasuk oleh anak sekolah dan anak kecil, dapat 

dibeli secara eceran, bahkan batangan di mana saja. Kondisi ini jauh berbeda 

jika dibandingkan dengan peredaran rokok di negara maju, dimana rokok 

persis diperlakukan seperti minuman beralkohol yang hanya dapat dijual di 

tempat yang diizinkan, tidak bisa dibeli batangan, dan hanya boleh dibeli 

orang dewasa. 

     Sepertinya jika dibandingkan dengan kondisi di berbagai negara di dunia, 

Indonesia adalah surga bagi perokok dan pengusaha rokok tentunya. Harga 

rokok jauh sangat murah jika dibandingkan dengan harga di negara maju.  



    Kita bandingkan Indonesia itu tahun 2010 untuk rokok tersebut berharga Rp. 

11.500,00 dan untuk rokok yang sama di Selandia Baru berharga Rp. 

221.153,00 dan ini di Selandia Baru direncanakan naik menjadi Rp. 

960.000,00 pada tahun 2020 dengan kurs sekitar $1=Rp. 9.000,00, kalau 

sekarang, artinya sudah hampir lebih Rp.1.000.000,00 kalau tahun 2020 nanti. 

     Harga rokok di Indonesia sangat murah disebabkan oleh biaya produksi 

rokok, khususnya upah buruh yang murah dan diikuti dengan tarif cukai yang 

juga relatif murah, rendah. Dengan pasar yang sangat luas dan pertumbuhan 

jumlah perokok yang terus meningkat luar biasa, tidak heran perusahaan 

rokok di Indonesia bisa meraup laba yang luar biasa besarnya dan pengusaha 

rokok masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. 

    Sangat sulit untuk menghambat pertumbuhan laju konsumsi rokok di 

Indonesia jika tidak ada tindakan untuk mengontrol peredaran dan 

pemasarannya. Saat ini hargalah satu-satunya instrumen untuk memengaruhi 

permintaan. Untuk itu, tambahan pajak apa pun yang bisa membuat harga 

menjadi lebih tinggi sangat diperlukan. Meningkatkan pajak atau cukai, berarti 

meningkatkan harga dan pada gilirannya diharapkan menghambat laju 

pertumbuhan permintaan terhadap rokok. Sehingga saya berpendapat, 

kebijakan peningkatan cukai atau Pajak Rokok adalah pilihan kebijakan yang 

tepat. 

    Saya membaca bahwa Pemohon juga sepakat dengan argumentasi pengenaan 

cukai atau pajak terhadap rokok. Namun yang dipermasalahkan adalah oleh 

Pemohon adalah adanya dua bentuk  pengenaan pajak cukai terhadap rokok. 

Pertama, Cukai Rokok yang merupakan pendapatan negara. Yang kedua, 

Pajak Rokok yang akan menjadi pendapatan daerah tahun 2014. Pemohon 



dan para ahli yang diajukan Pemohon mempersoalkan keberadaan Pajak 

Rokok sebagai tambahan atas cukai yang akan memberatkan perokok atau 

pengusaha dan berpotensi menambah pengangguran. 

    Kembali ke argumen saya bahwa peningkatan cukai atau pajak adalah pilihan 

tepat untuk menaikkan harga rokok di Indonesia untuk  mengurangi 

permintaan terhadap rokok, yang pada gilirannya memperbaiki tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang berujung pada peningkatan produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat. 

    Untuk itu, segala argumen yang menentang kenaikan cukai atau pajak, 

dikalahkan oleh argumen untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. 

Sekali lagi, menurut saya negara harus mengambil kebijakan yang tegas soal 

ini. Rokok harus jauh lebih mahal harganya. Rokok itu bukan makanan yang 

menyehatkan. Perokok itu harus kaya, orang miskin mestinya tidak merokok 

karena tidak mampu membeli. Perokok harus mampu membayar harga yang 

mahal, dimana di dalamnya termasuk cukai atau pajak yang tinggi, sebagai 

kompensasi terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Jika selama 

ini sebagian kelompok masyakarat menganggap rokok itu kebutuhan dan 

bahkan bagian dari budaya Indonesia, maka menurut saya sudah saatnya 

Negara mengubah ini secara tegas. Berusaha melindungi sebagian masyarakat 

yang tidak dan belum merokok untuk tidak masuk ke dalam kelompok 

perokok. 

    Terkait dengan harga rokok yang rendah di Indonesia, saya memandang 

bahwa penetapan Pajak Rokok sebagai peningkatan Cukai Rokok untuk tujuan 

mengurangi laju permintaan terhadap rokok, sekaligus menyediakan dana 

tambahan bagi daerah. Saya bahkan menyayangkan kenapa tarif Pajak Rokok 



hanya 10%, mestinya lebih besar, sehingga semakin efektif menahan laju 

pertumbuhan konsumsi rokok. 

    Penetapan Pajak Rokok sebagai pajak yang menambah tarif cukai juga dapat 

dipandang sebagai upaya peningkatan kekuatan perpajakan daerah (local 

taxing power), sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam 

menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. Karena 

paling sedikit 50% pendapatan dari Pajak Rokok diearmark penggunaannya 

untuk pelayanan kesehatan. Pemberian Pajak Rokok ke daerah lewat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan menambah pendapatan daerah secara 

signifikan. Bisa diperkirakan bahwa jika Pajak Rokok ini tidak jadi dipungut 

pada awal tahun 2014 nanti, maka berarti potensi tambahan pendapatan 

daerah kira-kira sebesar Rp.10 triliun, 10% dari Rp.100 triliun cukai di tahun 

2014, dengan sendirinya akan hilang. Jumlah Rp.10 triliun bukan jumlah yang 

kecil untuk menambah kebutuhan pendanaan pemerintah daerah, khususnya 

untuk pelayanan kesehatan di daerah. 

Seterusnya, berbeda dengan pajak daerah lainnya, Pajak Rokok sebagai pajak 

daerah termasuk kelompok pajak yang tidak langsung bersifat piggybag taxes 

atau sering disebut surcharge, tadi disebut oleh Profesor Gunadi opsenten 

atas pajak pusat tertentu. Dalam hal ini, Pajak Rokok adalah surcharge atas 

Cukai Rokok. Piggybag taxes untuk pemerintah daerah memiliki kelebihan 

dibanding sistem pajak lainnya, antara lain, administrasinya mudah dan 

tentunya juga efisien dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Hal ini juga 

lazim dilakukan di banyak negara, seperti tambahan pajak yang dikenakan 

pemerintah Negara bagian  atau pemda di Amerika Serikat dan di Jerman atas 

pajak yang dipungut oleh pemerintah federal. Jadi, pengenaan pajak atas 



objek yang sama dalam praktik internasional juga sangat lazim, apalagi untuk 

objek yang dikenakan tarif tinggi, seperti rokok, minuman keras, permainan 

judi, hiburan, dan lain-lain. 

Sebagai tambahan atas tarif cukai yang dipungut oleh pemerintah, 

pendapatan Pajak Rokok akan mengikuti pendapatan Cukai Rokok. Jika 

pendapatan cukai naik, maka pendapatan Pajak Rokok juga dipastikan naik, 

dan sebaliknya. Dengan itu, pemerintah daerah sebagai pemilik pajak akan 

berkepentingan untuk membantu pemerintah pusat dalam mengefektifkan 

pendapatan cukai. Sehingga tidak hanya Ditjen Bea Cukai yang punya 

kepentingan terhadap pengawasan industri rokok dan cukai palsu, tetapi 

pemerintah daerah juga akan ikut melakukannya. Tarif Pajak Rokok dipastikan 

sebesar 10% atas cukai, sehingga daerah tidak punya keleluasaan untuk 

menetapkan tarif. Dengan itu berarti bahwa perbedaan harga rokok dari satu 

daerah ke daerah lain bukan disebabkan oleh pengenaan pajak, melainkan 

oleh karena biaya distribusi yang bervariasi. 

kalau pajak rokok dibatalkan maka berarti: 

1. Laju konsumsi rokok akan semakin tinggi, sehingga dampak sosial ekonomi 

akan semakin besar. 

2. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota batal mendapatkan 

tambahan pendapatan sekitar Rp.10 triliun tahun 2014. Dan ini juga berarti 

batalnya potensi tambahan dana untuk pelayanan kesehatan di daerah. 

   3. Produsen rokok, khususnya yang berskala besar akan sangat senang karena 

tidak jadi mengeluarkan tambahan biaya untuk Pajak Rokok dan tidak perlu 

menaikkan harga rokok untuk mengompensasi beban Pajak Rokok. 



Perusahaan akan kembali ke rencana bisnis dengan kenaikan produksi 

yang  

setara dengan perkiraan pertumbuhan konsumsi dan kenaikan harganya 

untuk penyesuaian untuk tingkatan biaya produksi. 

        Jika Pajak Rokok ini jadi dipungut tahun 2014, dipastikan terjadi kenaikan 

harga karena pengusaha tidak akan mau menanggung semua beban 

kenaikan. Hal inilah yang memang diharapkan karena diperkirakan akan 

terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi dan mengurangi pertumbuhan 

perokok pemula. Meskipun tidak akan mampu menurunkan konsumsi rokok 

secara drastis karena kenaikan harga rokok diperkirakan hanya sekitar 4% 

sampai 6%. Sebagai contoh, jika harga rokok Rp. 10.000,00 akan naik 

menjadi Rp.10.400,00 sampai Rp.10.600,00 dengan adanya Pajak Rokok. 

        Kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa alasan untuk 

membatalkan Pajak Rokok sangat lemah jika hanya dikaitkan dengan 

kepentingan perokok. Kepentingan masyarakat banyak justru jauh lebih 

penting dari kepentingan perokok. Manfaat sosial ekonomi pengenaan 

Pajak Rokok jauh lebih besar dari biaya yang ditimbulkan oleh Pajak Rokok 

itu. Kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan 

meningkat dengan peningkatan cukai terhadap rokok, peningkatan cukai 

dan pajak terhadap rokok. Pajak Rokok tidak hanya cukup hanya 10%, 

harusnya lebih besar lagi untuk menghambat laju pertumbuhan konsumsi 

rokok dan dalam rangka mencapai kemanfaatan sosial ekonomi yang 

semakin besar di negara ini. 



4. Robert A. Simanjuntak266 

 Isu bahwa penerapan pajak rokok, peningkatan dari cukai rokok itu dianggap 

akan mengganggu industri rokok yang dianggap juga bisa menutup sebagian 

dari atau menyebabkan gulung tikarnya sebagian dari pabrikan rokok kecil. 

Ada tiga hal yang  disampaikan. 

    Pertama mengenai Pajak Rokok merupakan bagian integral dari Cukai Rokok 

karena dikenakan bukan atas harga eceran, tetapi 10% atas Cukai Rokok. 

Jadi, membahas Pajak Rokok itu berarti juga membahas cukai. Pajak Rokok ini 

merupakan surcharge tax, yaitu adalah tax on top of cukai yang sudah 

dikenakan oleh pusat, oleh pemerintah pusat. Dan itu adalah praktik yang 

lazim hampir di semua negara anggota PBB di dunia. 

    Dalam literatur, Cukai Rokok ini masuk kategori apa yang disebut sebagai Sin 

Taxes. Kenapa demikian? Ya karena straightforward,  pengenaan atau 

pemungutan daripada pajak atau Cukai Rokok ini dimaksudkan untuk 

mengurangi transaksi atas aktivitas yang dianggap oleh masyarakat sebagai 

socially undesirable (tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh masyarakat), 

ya. Aktivitas yang dikenakan pajak cukai tersebut adalah yang sama sekali 

tidak terkait dengan yang dalam ilmu ekonomi dikategorikan sebagai needs 

(kebutuhan manusia), tetapi masuk kategori kepada keinginan (wants) 

manusia, bahkan keinginan individu atau perorangan, yang sayangnya punya 

dampak eksternalitas yang buruk terhadap orang lainnya.  

    Pada tahun 1776 Adam Smith, yaitu Bapak Ekonomi Modern dalam bukunya 

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations mengatakan 
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bahwa tembakau adalah komoditas yang bukan merupakan kebutuhan hidup, 

sehingga menjadi objek konsumsi yang hampir universal, oleh karena itu 

sangat tepat apabila dikenakan pajak. Lalu Alfred C. Pigou tahun 1920 

mengatakan bahwa karena eksternalitas negatif dari hasil tembakau yang 

sangat tinggi dan untuk memperbaiki inefficiency, kalau di dalam ilmu 

ekonomi itu eksternalitas negatif menyebabkan inefficiency, maka instrumen 

fiskal berupa pajak itu adalah instrumen yang sangat tepat. Jadi, eksternal 

negatif itu sendiri merupakan dampak yang berkonsekuensi biaya yang 

terbebankan kepada orang lain akibat aktivitas atau tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau satu pihak. 

    Pigou berargumen bahwa keberadaan eksternalitas ini yang menjadi 

pembenaran intervensi pemerintah atau negara. 

    Jadi, di banyak negara instrumen cukai untuk mempengaruhi harga produk 

hasil tembakau telah terbukti menjadi instrumen fiskal yang efektif dan hemat 

biaya, dan efisien dalam rangka mengurangi konsumsi tembakau, khususnya 

untuk mencegah anak-anak, remaja, dan orang miskin di dalam 

mengkonsumsi tembakau tersebut. Karena sifat permintaannya yang inelastis, 

sifat permintaan tembakau yang inelastis, maka peningkatan cukai sering kali 

juga atau hampir selalu diiringi dengan peningkatan penerimaan negara yang 

cukup besar. Namun di sini harus saya garis bawahi bahwa maksud tujuan 

dari cukai yang utama itu adalah bukan untuk pendapatan negara, tetapi 

untuk mengendalikan konsumsi. Bahkan idealnya di dalam literatur dikatakan 

untuk menekan konsumsi sedemikian rupa sampai tidak ada lagi konsumsi. Itu 

adalah kondisi ideal yang tentu amat sangat sulit untuk bisa dicapai di 

Indonesia dan juga di negara-negara lain. 



    Lalu, penerimaan dari sin taxes ini berupa Cukai Rokok, itu biasanya praktik di 

negara lain dan juga dalam literatur ditetapkan penggunaanya, sudah 

ditetapkan penggunaannya yang tadi oleh Prof. Gunadi dikatakan sebagai 

earmarking tax. Jadi, peruntukkannya sudah ditetapkan. Dan biasanya 

peruntukannya itu adalah untuk hal-hal yang terkait dengan undesirable 

activities tersebut. Jadi misalnya di Swedia pajak judi digunakan untuk 

menolong orang-orang yang punya masalah addict dengan judi yang 

kecanduan berjudi. Jadi digunakan untuk konseling  supaya bagaimana 

mereka tidak lagi berjudi. Di Thailand, penerimaan dari Cukai Rokok dan Pajak 

Rokok yang besar, itu digunakan untuk peningkatkan kesehatan masyarakat 

mulai dari fasilitas sampai obat-obatan. 

    Kedua, Mengenai smuggling atau black market, ini muncul  secara teoretis 

dan berdasarkan data empirik di banyak negara, itu adalah karena perbedaan 

harga yang signifikan antara satu wilayah ekonomi atau satu negara dengan 

negara lain yang bertetangga. Smuggling itu biasanya dilakukan atau terjadi 

dari negara yang memberlakukan harga yang rendah, yang harganya rendah 

ke Negara yang harganya jauh lebih tinggi. Mungkin contoh yang paling 

mudah adalah harga BBM bersubsidi. Sebelum dinaikkan beberapa waktu 

yang lalu, sering terjadi di daerah perbatasan, betapa BBM bersubsidi 

diselundupkan, dibawa ke luar, ke negara tetangga yang harganya jauh lebih 

tinggi. 

    Nah, kalau persoalan smuggling ini dipermasalahkan, justru semestinya harga 

dinaikkan dengan sangat signifikan supaya tidak ada smuggling atau 

penyelundupan tersebut. Bukannya malah menentang adanya Pajak Rokok ini, 



supaya price discrepancy atau perbedaan harga antara Indonesia dengan 

negara lain itu tidak jauh seperti sekarang. 

    Terkait isu keadilan bagi masyarakat bawah. Dan di sini saya, 

menggarisbawahi lagi apa yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa 

merokok itu terkait dengan yang dalam ilmu ekonomi dikatakan sebagai wants 

bukan needs. Dan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

kita menggunakan resources yang sangat terbatas, sumber daya yang 

terbatas ini untuk memenuhi needs dari manusia di dalam dari masyarakat di 

dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

    Jadi kalau resources itu digunakan untuk memenuhi wants dan keinginan itu 

adalah keinginan yang memberikan dampak negatif bagi orang lain, bagi 

orang lain yang tidak ada hubungannya dengan konsumsi  tidak melakukan 

konsumsi rokok tersebut, maka isu keadilan di sini menjadi tidak relevan. 

Harga perlu dinaikkan, tidak masalah orang miskin tidak bisa membeli karena 

yang diperlukan adalah alokasi resources orang miskin untuk membeli needs 

bukan hanya sekadar wants. 

     Ketiga. Terkait double taxation, bahwa double taxation itu hampir selalu atau 

praktis selalu terjadi di sistem perpajakan di mana pun di dunia. Double 

taxation tidak akan terjadi kalau di dunia ini hanya ada satu jenis pajak. Dan 

di setiap negara itu punya begitu banyak jenis pajak, jika munculkan satu 

pungutan, pasti dikait-kaitkan dengan jenis pajak yang lain dengan beban 

untuk membayar pajak, dan utamanya isu ini dimunculkan oleh mereka yang 

akan nantinya membayar pajak. Lalu yang terakhir. Beberapa fakta yang 

terkait dengan  isu ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan rekomendasi 

WHO beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi WHO bahwa Cukai Rokok 



sebaiknya ditetapkan menimal 2/3 dari harga eceran, ini rekomendasi WHO. 

Indonesia di dalam Undang-Undang Cukai, itu menetapkan maksimum 57%. 

Jadi masih jauh di bawah apa yang direkomendasikan WHO dan jauh di 

bawah negara-negara tetangga, dan banyak negara maju. Apa yang kita 

lakukan ini? Jadi masih jauh. Peningkatan, penambahan atau introduksi dari 

Pajak Rokok itu hanya menambah sedikit saja karena di just 10% dari cukai, 

bukan 10% dari pajak eceran. 

    Melihat angka atau data produksi selama beberapa tahun terakhir, dari 

produksi hasil tembakau, produksi rokok terjadi peningkatan secara signifikan 

Tahun 2012, 326,8 miliar batang dan itu jauh di atas angka yang dicanangkan 

dalam roadmap industri hasil tembakau, yaitu 260 miliar batang, sudah jauh 

di atas angka yang dicanangkan dalam roadmap tersebut. 

     Data dari riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, sampai 2010, 

65,9%  perokok laki-laki dan 4,2% perokok perempuan. Kalau terhadap total 

penduduk, 34,7% dari seluruh penduduk Indonesia adalah perokok.  

     Ada empat studi dampak dari peningkatan cukai terhadap konsumsi dan 

pendapatan?, ke semuanya ini menunjukkan bahwa terhadap rokok sekarang 

adanya peningkatan cukai 10%, itu akan bisa menurunkan konsumsi terhadap 

rokok, bukan perokok-perokok baru, terhadap yang sudah menjadi perokok. 

Tetapi kalau dilihat penerimaan cukai dan dus artinya penerimaan dari 

pabrikan rokok, itu meningkat jauh lebih pesat karena tren itu tadi. Data 

menunjukkan, jumlah perokok meningkat dan jumlah produksi batang rokok 

yang setiap tahunnya meningkat dengan sangat pesat. 



4. Pemerintah provinsi  Jawa Timur267  

    Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok yang merupakan pungutan atas Cukai 

Rokok yang dipungut oleh pemerintah, Pajak Rokok sangat potensial dan 

signifikan untuk penerimaan APBD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, 

dengan bagi hasil penerimaan 30% untuk pemerintahan provinsi dan 70% 

untuk pemerintahan kabupaten/kota, sehingga diharapkan Pajak Rokok dapat 

meningkatkan kapasitas fiskal Provinsi Jawa Timur, yaitu meningkatkan 

kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. 

    Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penerimaan Pajak 

Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan 

paling sedikit 50% untuk mendanai kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga daerah dipacu untuk secara 

bertahap dan terus menerus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di 

daerah. 

    Penggunaan penerimaan Pajak Rokok yang akan dimanfaatkan di bidang 

kesehatan masyarakat, antara lain akan digunakan sebagai pengimbangan 

antara konsumsi rokok dengan kesehatan masyarakat. 

    Sedangkan di bidang penegakan hukum, akan dimanfaatkan untuk 

mengurangi permasalahan peredaran rokok ilegal, mendanai kegiatan yang 

diakibatkan oleh upaya penggunaan rokok, dan akan dimanfaatkan untuk 

sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak usia sekolah, sehingga 

mengurangi generasi perokok baru. 
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Dengan pengembangan pemuatan smoking area yang ideal di tempat 

strategis dengan tambahan fasilitas penghijauan guna filter polusi dari asap 

rokok, maka tujuan Pajak Rokok untuk menambah belanja kesehatan 

sangatlah mulia. 

    permasalahan-permasalahan yang terkait dengan peredaran rokok sebagai 

berikut. 

    Pada tahun 2010, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Cukai Kediri mengamankan hampir 1.600.000 (1.641.600) batang 

rokok ilegal. Penangkapan ini merupakan terbesar sepanjang sejarah 

pengungkapkan pelanggaran cukai yang dilakukan kantor Cukai Kediri, 

berdasarkan perhitungan Kantor Bea Cukai Kediri, praktik ini telah 

menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 245 miliar 

(Rp.245.376.000,00). Kerugian ini dihitung dari nilai cukai 

    sebesar Rp200 miliar (Rp. 200.016.000,00) dan nilai PPN sebesar Rp. 

45.360.000,00. Sementara nilai barang mencapai Rp. 540.000.000,00. Ini 

merupakan penangkapan terbesar di wilayah Kota/Kabupaten Kediri, 

Jombang, dan Nganjuk.  

    Kedua, operasi penertiban rokok ilegal dipandang perlu, mengingat kerugian 

negara akibat kerugian tersebut setiap tahun antara Rp. 3,5 triliun hingga Rp. 

6 triliun. Angka kerugian ini merupakan akumulasi dari perdagangan rokok 

ilegal, yang tidak membeli cukai resmi dan tidak membayar Pajak Rokok. Hal 

ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih perlu ditingkatkan karena 

masih banyaknya produksi rokok ilegal yang beredar di masyarakat luas, dan 

ini berpotensi pada kerugian penerimaan, baik cukai maupun Pajak Rokok. 



    Ketiga. Indonesia menduduki posisi peringkat ketiga dengan jumlah perokok 

terbesar di dunia setelah Cina dan India (WHO, 2008). Dan tetap menduduki 

konsumen rokok terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang di 

tahun 2007, serta berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, tahun 

2010, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) prevalensi perokok tahun 2010 

sebesar 31,4% dari total 37 jiwa penduduk Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa 

Timur). Jadi, jumlah perokok aktif di Provinsi Jawa Timur sebesar 11.767.000 

jiwa dan sisanya kemungkinan besar menjadi perokok pasif. 

    Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka dukungan dana 

untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 

berwenang saat ini sangat kurang. Untuk mengatasi kekurangan pendanaan 

tersebut sangatlah tepat. Pajak Rokok menjadi salah satu alternatif karena 

saat ini APBD Jawa Timur masih memprioritaskan pada program kegiatan 

pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Timur, 

perbaikan kualitas lingkungan, serta saat ini sedang giat-giatnya juga 

melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan dengan melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi. 

Sebagaimana Pasal 66A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai, berdasarkan Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat 

di Indonesia dibagikan pada provinsi penghasil tembakau sebesar 2% pada 

tahun 2012. Pemerintah Jawa Timur memperoleh dana bagi hasil cukai hasil 

tembakau tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 264.390.000.000 (Rp. 

264.391.719.504), sedangkan pemerintah kabupaten/kota mendapat bagi 

hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp. 665.290.000.000 (Rp. 



665.290.468.585). Namun bagi hasil cukai tersebut dibatasi penggunaanya 

untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan industri, pembinaan 

lingkungan sosial, sosialisasi, dan ketentuan di bidang cukai, dan/atau 

pemberantasan barang kena cukai ilegal. 

Dana Bagi Hasil Cukai terkait tembakau berdasarkan kegiatan di atas, belum 

mencukupi dan tidak merata untuk menunjang penerimaan pendapatan 

daerah dan pelaksanaan program kegiatan penggunaan DBHCHT, sehingga 

pelaksanaan Pajak Rokok yang dilaksanakan pada 1 Januari 2014, akan 

membantu dan menunjang penerimaan pendapatan daerah, baik pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian secara 

proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sehingga pemungutan Pajak 

Rokok dinilai sangat adil, serta mengurangi beban pemerintah pusat dalam 

pembangunan di daerah. 

5. Gustava Yandi268 

 
     Adanya kebijakan Pajak Rokok dalam Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dimulai dilaksanakan 

pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan angin segar dan harapan baru bagi 

pemerintah daerah. Penerimaan Pajak Rokok ini tentunya dapat dipastikan 

akan menambah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan penyediaan 

lapangan layanan kepada masyarakat. Meskipun Pajak Rokok tersebut 

ditempatkan sebagai Pajak Provinsi oleh undang-undang, namun manfaat dari 

penerimaan Pajak Rokok juga akan dirasakan secara signifikan oleh daerah 

kabupaten/kota karena 70% dari penerimaan Pajak Rokok tersebut harus 

dibagi hasilkan kepada daerah kabupaten/kota. 
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    Dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal, konsep Pajak Rokok ini jauh 

lebih baik dan lebih adil daripada konsep dana bagi hasil cukai hasil tembakau 

yang ada saat ini. 

Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai dan Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan 

daerah yang berhak atas DBHCHT, maka yang memperoleh DBHCHT hanyalah 

daerah yang ketempatan pabrik rokok dan kebun tembakau atau penghasil 

tembakau. Padahal tidak akan ada penerimaan cukai atas hasil tembakau jika 

tidak ada konsumennya atau dalam hal ini perokok. Berdasarkan kenyataan 

ini, maka kebijakan Pajak Rokok yang dialokasikan kepada daerah provinsi 

secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduk terasa lebih adil dan logis, 

dengan asumsi semakin banyak penduduknya, semakin banyak pula jumlah 

perokoknya. 

Hal tersebut sejalan pula dengan konsep Pajak Rokok yang menyatakan 

bahwa objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok atau dengan bahasa lain 

Pajak Rokok dikenakan atas konsumsi rokok. 

    Selain itu, jika dibandingkan dengan antara Pajak Rokok dengan tarif sebesar 

10% dari Cukai Rokok dengan DBHCHT yang hanya CHT sebesar 2% dari 

hasil penerimaan cukai atas hasil tembakau, tentunya potensi penerimaan 

daerah jauh lebih besar dari Pajak Rokok. Berdasarkan hitungan kami, sesuai 

target penerimaan CHT per tahun 2014, yaitu sekitar Rp.100 triliun dan 

dengan rasio jumlah penduduk kami sekitar 1,5% dari total penduduk 

nasional, serta Pajak Rokok dapat dilaksanakan, maka Provinsi Kalimantan 

Selatan diperkirakan memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp.140 miliar 

sampai dengan Rp.150 miliar. dengan adanya Pajak Rokok, dipastikan akan 



dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah karena 

sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 50% dari penerimaan Pajak 

Rokok harus digunakan untuk belanja kesehatan.  

    Berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas, yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI setiap tiga tahun sekali, yang 

dilaksanakan terakhir pada tahun 2010, Provinsi Kalimantan Selatan secara 

nasional berada di peringkat 2, dari jumlah rata-rata penduduk Indonesia 

yang merokok lebih dari 30 batang per hari, dengan persentase 7,9% setelah 

Bangka Belitung 16,2%.  

Dalam hasil riset tersebut, terdapat 18.000 perokok anak di Kalsel, dengan 

usia 5 sampai 9 tahun. Prevalensi perokok di Kalsel mencapai 30,5% dari 

jumlah penduduk 3,6 juta jiwa. Prevalensi ini hampir sama dengan angka 

nasional 34,7%. Dengan memperhatikan kondisi yang demikian, maka 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan dukungan pendanaan 

yang besar untuk urusan bidang kesehatan, dalam hal ini berupa sumber 

pendanaan yang secara tegas diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan bersifat dari Mandatory Budget, dari sumber 

tertentu dengan besaran tertentu. Oleh karenanya, dengan adanya 

earmarking atas penerimaan dari Pajak Rokok sebesar 50%, sangatlah 

membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mengoptimalkan 

program atau kegiatan di bidang kesehatan, khususnya untuk meminimalisasi 

dampak dari konsumsi rokok, baik terhadap perokok aktif dan perokok pasif di 

daerah. Berdasarkan data usulan rencana anggaran belanja yang disampaikan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun anggaran 2011 



sampai 2013, Pemprov Kalsel hanya mampu memenuhi usulan yang 

disampaikan rata-rata kurang-lebih 50,17%, sebagaimana data yang kami 

lampirkan. Kemudian, jika memerhatikan alokasi anggaran untuk belanja 

urusan bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, di 

setiap tahunnya hanya mampu mengalokasikan rata-rata sebesar 50%dari 

total anggaran belanja dalam APBD.  

6. Abdillah Ahsan269 

    Tren konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat. Hal ini tercermin dari 

meningkatnya persentase penduduk dewasa yang merokok, jumlah perokok, 

jumlah konsumsi rokok dan prospek bisnis rokok yang semakin menjanjikan. 

Pada tahun 1995, 27% penduduk dewasa merokok. Di tahun 2011, 

persentase ini meningkat menjadi 36% atau setara dengan 61 juta perokok. 

Untuk laki-laki dewasa, persentasenya sebesar 53% di tahun 1995 atau 1 dari 

2 laki-laki merokok, persentase ini meningkat menjadi 67% atau 2 dari 3 laki-

laki dewasa di Indonesia merokok pada tahun 2011. 

    Sementara untuk perempuan dewasa pada tahun 1995, persentasenya 

sebesar 1,7% dan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 4,5% pada tahun 

2011. Menurut nota keuangan APBN 2013, produksi rokok pada periode 2007 

sampai 2011 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,8%, dimana pada tahun 

2013 diperkirakan produksi rokok akan melebihi 340 miliar batang. 

Meningkatnya produksi rokok ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

adanya rencana perluasan pabrik, penambahan mesin baru, penambahan lain 

produksi dan shift kerja dan realisasi peningkatan produksi hasil tembakau 
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dari para pabrikan rokok besar. Hal ini juga akan meningkatkan penerimaan 

cukai hasil tembakau secara signifikan.     

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, jumlah penduduk 

Indonesia selalu mengalami peningkatan rata-rata 1,4%. Sementara itu, data 

yang menunjukan bahwa jumlah penduduk yang merokok selalu mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 3,2%. Fakta ini membuktikan bahwa upaya 

untuk menahan laju pertumbuhan perokok melalui beban pemungutan yang 

ada saat ini berjalan kurang sesuai dengan harapan. 

    Saat ini rokok dikenakan 2 jenis pajak, yaitu PPN dan cukai. Menurut 

keputusan Dirjen Pajak Nomor 103/2002, PPN untuk rokok sebesar 8,4% dari 

harga jual eceran. Tarif ini lebih rendah dari PPN barang lainnya sebesar 10%. 

Sementara itu, tarif Cukai Rokok dikenakan secara berbeda-beda menurut 

jenis rokok, skala produksi perusahaan, dan rentang harga jualnya. Tarif cukai 

rendah harga saat ini terdapat pada rokok kretek tangan yang produksinya 

kurang dari 300 juta batang per tahun sebesar Rp.80,00 per batang atau 32% 

dari harga jual eceran, 

    yaitu sebesar Rp. 250,00 per batang. Sedangkan tarif cukai tertinggi terdapat 

pada rokok putih mesin, yaitu sebesar Rp.380,00 per batang atau sekitar 

66%. Secara definisi, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang yang perlu dikendalikan, perlu diawasi, pemakaiannya 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan perlu pembebanan 

pemungutan demi keadilan dan keseimbangan, sehingga tujuan pengenaan 

cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran 

barang kena cukai. Di sisi lain, pajak daerah adalah konstribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 



berdasarkan undang-undang. Di sini terlihat bahwa tujuan pengenaan pajak 

daerah bersifat wajib dan digunakan untuk keperluan pemerintah daerah bagi 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah tidak berfokus pada pengendalian 

konsumsi dan pengawasan peredaran barang. Sehingga bisa disimpulkan 

bahwa cukai dan pajak daerah, termasuk Pajak Rokok bersifat berbeda 

sifatnya dan tujuannya. 

    Sebagai tambahan, di negara lain komoditas rokok juga dikenai beberapa 

pajak. Seperti di Kamboja, rokok dikenai pajak listrik sebesar 3%. Di Laos, 

rokok dikenakan royalty fee sebesar 15%. Di Thailand, rokok dikenai pajak 

administrasi provinsi Thai Public Broadcasting Service Fund dan Thai Health 

Fund. 

    Meningkatnya konsumsi rokok disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah perokok, iklan 

rokok yang masih gencar, pemahaman bahwa merokok adalah kegiatan yang 

normal dan tidak membahayakan, serta murahnya harga rokok. Harga rokok 

saat ini berkisar dari Rp. 4.000,00 sampai Rp.14.000,00 per bungkus, di mana 

di samping itu, rokok juga bisa dibeli per batang dengan harga yang sangat 

murah sekitar Rp. 300,00 sampai Rp. 1.500,00 per batang. Kami pernah 

melakukan penelitian di Kota Padang, Palangkaraya, Jakarta, dan Kupang 

melakukan focus group discussion dan didapatkan bahwa harga rokok yang 

akan membuat perokok mengurangi konsumsinya adalah Rp. 50.000,00 per 

bungkus atau Rp.5.000,00 per batang. Harga saat ini masih jauh lebih kecil 

dari harga tersebut, sehingga pengenaan Pajak Rokok daerah sebesar 10% 

dari besaran tarif cukai tidak akan mengurangi hasrat perokok untuk merokok. 

Dengan tarif cukai yang berkisar dari Rp. 80,00 sampai Rp. 380,00 per 



batang, maka pengenaan harga Pajak Rokok hanya akan menambah harga 

rokok sebesar Rp. 8,00 sampai Rp. 38,00 per batang. Ini sangat kecil dan 

tidak signifikan untuk mengurangi konsumsi rokok. 

    Di sisi lain, penerimaan Pajak Rokok secara total akan sangat membantu 

penerimaan daerah. Pajak Rokok yang dikenakan 1 Januari 2014 dengan tarif 

10% dari cukai, berpotensi meningkatkan penghasilan penerimaan sekitar Rp. 

10 triliun. Penerimaan dari Pajak Rokok ini akan didistribusikan seluruh 

provinsi secara proporsional dengan jumlah penduduk. Provinsi yang banyak 

penduduknya seperti Jawa Barat=18% populasi, Jawa Timur=16%, dan Jawa 

Tengah=14% diperkirakan akan mendapatkan dana ke APBD mereka sebesar 

Rp1,8 triliun, Rp1,6 triliun untuk Jawa Timur, dan Rp1,4 triliun untuk Jawa 

Tengah. Di mana 50% dari Pajak Rokok ini diwajibkan untuk mendanai 

pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Penerimaan Pajak Rokok di 

Jawa Barat yang diperkirakan sebesar Rp1,8 triliun setara dengan 11% dari 

total penerimaan APBD sebesar Rp16 triliun di tahun 2013. Oleh karena itu, 

Pajak Rokok yang diberlakukan pada 1 Januari 2014 akan sangat signifikan 

penerimaanya bagi daerah provinsi sekaligus kabupaten karena 70% 

penerimaannya diserahkan kepada kabupaten/kota.  

Dari pandangan pemerintah tentang pajak rokok di atas peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Pajak rokok merupakan pungutan tambahan (surcharge/opsenten); 

2. Pajak rokok bukan pajak berganda; 

3. Pungutan pajak rokok memenuhi asas legalitas formal, prosedural dan 

konstitusional; 



4. Merokok itu keinginan (wants) bukan kebutuhan (needs) yang dampak 

negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya.; 

5. Pemungutan pajak rokok tidak mengurangi produksi rokok hanya membatasi 

produksi rokok dan konsumsi rokok; 

6. Kepentingan rakyat banyak lebih penting daripada kepentingan pabrik rokok 

dan kepentingan perokok. 

7. Hasil pajak rokok diperlukan oleh pemerintah daerah terutama untuk 

pemanfaatannya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukumbermanfaat bagi orang banyak 

Intisari dari pandangan-pandangan tersebut bahwa masyarakat di doktrin 

untuk percaya bahwa ―merokok mempunyai dampak yang sangat negatif baik 

bagi perokok aktif maupun perokok pasif.‖ Untuk itu pemerintah  mengambil 

langkah-langkah konkrit guna pencegahannya dengan melakukan pemungutan 

pajak rokok.  

1.7. Analisis Inkonsistensi dan Disharmonisasi Pengaturan Pajak 
Rokok 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata konsisten diartikan: ―1. Tetap (tidak 

berubah-ubah); taat asas; ajek; 2. Selaras, sesuai: perbuatan hendaknya sesuai 

dengan ucapan.‖270 Kata harmonisasi berasal dari kata bahasa Indonesia 

―harmoni‖ yang berarti keselarasan, keserasian; dan selanjutnya menjadi 

―harmonis‖ yang berarti harmoni, seia, sekata. Dari kata harmonis memunculkan 

                                                           
270 Purwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai 

Pustaka, 1986), hlm. 520 



kata ―harmonisasi‖ yang berarti pengharmonisasian, upaya mencari keselarasan, 

kecocokan.271 

Inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dapat menimbulkan ―konflik 

norma‖ (conflik of norm), Arief Sidharta menyatakan: secara hukum konflik 

norma dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut:272 

―1. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni 
peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi, misalnya antara undang-undang dengan peraturan 
pemerintah; 

2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa 
aturan yang secara hirarkhis sejajar, misalnya sesama undang-undang 
tetapi yang satu lebih dulu berlaku dari pada yang lain; 

3. Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, 
yakni beberapa peraturan yang secara hirarkhis sejajar, misalnya 
karena sesama undang-undang tetapi subtansi peraturan yang satu 
lebih umum dibandingkan substansi peraturan yang lain; 

4. terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu 
peraturan yang sama, misalnya Pasal 1 bertentangan dengan Pasal 15 
dari undang-undang yang sama. 

5. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, 
misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara 
undang-undang dengan kebiasaan. 

 
Suatu sistem hukum mengasumsikan dirinya sebagai suatu tatanan yang 

lengkap, sehingga tidak dikehendaki adanya konflik satu dengan yang lainnya. 

Apabila terjadi konflik norma sistem hukum sudah mempunyai mekanisme 

penyelesaian tersendiri (legal remidies), yaitu melalui asas-asas hukum.  

Adapun asas-asas hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan  

konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal adalah sebagai berikut:273 
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272 Arief Sidarta dalam Arba, Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan 

Hidup (studi di Nusa Tenggara Barat), Disertai, program S3 Fakultas Hukum Brawijaya, 
Tahun 2012, hlm. 78.  

273Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta : 
Liberty, cet. Ke 6, 2009), hlm. 5.  



―1. Lex superior derogate legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi 
tingkatannya mengeyampingkan peraturan yang lebih rendah); 

 2. Lex posteriori derogate legi priori (peraturan yang baru 
mengeyampingkan peraturan yang lama); 

3. Lex specialis derogate legi generalis (peraturan yang khusus 
mengeyampingkan peraturan yang umum); 

4. Lex dura sed tamen scripta (undang-undang tidak dapat diganggu 
gugat); 

5. Retro active (aturan hukum tidak boleh berlaku surut).‖ 
 

Dilihat dari sisi sejarah bahwa pemungutan pajak rokok merupakan 

sejarah baru dalam pemungutan pajak di Indonesia, karena baru pertama kali 

ada dan baru berlaku pada 1 Januari 2014. 

Dilihat dari politik hukum pengaturan (pembentukan, pelaksanaan dan 

penegakan) pajak daerah di Indonesia, pengaturan pemungutan pajak daerah 

merupakan politik hukum yang bersifat permanen ditunjukkan dengan keinginan 

pemerintah untuk menetapkan pajak daerah sebagai PAD yang diharapkan akan 

mampu menunjang pelaksanaan pemerintah di daerah. Pajak rokok diharapkan 

akan mampu menambah penerimaan daerah dalam rangka penyediaan layanan 

publik dan kegiatan pemerintahan secara umum dan membiayai pelayanan 

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum secara khusus. 

Dilihat dari teori Negara hukum yang mendasarkan bahwa segala sesuatu 

yang ada dalam suatu Negara harus didasarkan pada hukum, maka pemungutan 

pajak rokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sesuai dengan teori Negara hukum 

karena di dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan ketentuan-ketentuan 

yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak rokok. seperti apa obyek pajak 

rokok, siapa subyek pajak rokok, apa dasar pengenaan pajak rokok, bagaimana 

tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok dan lain-lain. 



Dilihat dari teori perundang-undangan, dalam Rancangan Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh pemerintah 

kepada DPR pajak rokok tidak terdapat dalam jenis-jenis pajak daerah yang 

diusulkan untuk menjadi pajak daerah tetapi oleh DPR dan Pemerintah pajak 

rokok ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak daerah provinsi. Hal ini 

menyimpang dari kebiasaan di mana pajak yang akan ditetapkan dalam suatu 

undang-undang telah melalui proses pengusulan yang dituangkan dalam 

rancangan undang-undang. 

Dilihat dari persyaratan penormaan, suatu norma tidak boleh ambigu, 

menimbulkan penafsiran ganda, menurut penulis terdapat ketidak konsistenan 

pembentuk undang-undang dalam penggunaan istilah pajak daerah dan 

opsenten/ surcharge dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak 

rokok, sehingga membawa konsekuensi kurang tepatnya pendifinisian pajak 

rokok, seperti rumusan Pasal 1 angka 19 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang merumuskan bahwa: pertama pajak rokok 

adalah pungutan atas cukai, rumusan ini  menimbulkan penafsiran ganda, yaitu 

pajak rokok itu sebagai pajak atau opsenten/surcharge. Bila dibandingkan 

dengan rumusan pajak daerah provinsi yang lain seperti Pajak Kendaraan 

bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Air Permukaan selalu dirumuskan dengan kata awal adalah 

―Pajak Atas‖  pemilikan kendaraan bermotor, pajak atas pembelian kendaraan 

bermotor, tidak menggunakan kata ―pungutan‘‘. Kedua, dipungut oleh 

pemerintah bersamaan dengan pemungutan cukai, dapat dimaknai pemerintah 

lah yang melakukan pembayaran pajak rokok. 



Rumusan tersebut kemudian berpengaruh terhadap rumusan pasal 26 

yang menentukan obyek pajak rokok adalah cukai rokok, sehingga dilihat dari ciri 

yang melekat pada pajak rokok, maka penulis setuju dengan pernyataan 

kesaksian ahli dari pemerintah (Gunadi) dalam persidangan Mahkamah Konstitusi  

yang menyatakan bahwa esensi pajak rokok adalah pungutan tambahan 

(surcharge) atas cukai. Sesuai juga dengan pendapat Kenneth Davey yang 

menyatakan ada  tiga pendekatan daerah untuk memperoleh penerimaan pajak.1  

1. dengan tax/revenue sharing, yaitu bagi hasil pajak yang dipungut 
pusat 

2. Surcharge/opsenten, yaitu pungutan tambahan atas pajak atau cukai, 
misalnya obsen 10% atas Pajak Kekayaan yang pernah berlaku di 
Indonesia tahun 1970-an.  

3. Tax empowering, yaitu pungutan dan pengeluaran sendiri pajak 
daerah.‖  

 

Dari ketiga pendekatan tersebut dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 

19, UU PDRD yang menyebut bahwa Pajak Rokok merupakan pungutan atas 

cukai, jadi jelas Pajak Rokok adalah jenis opsenten/surcharge atau pungutan 

tambahan atas Cukai Rokok, bukan termasuk pajak daerah. Sehingga definisi 

pajak rokok dalam ketentuan pasal 1 angka 19 tersebut ambigu dan dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum. 

Dilihat dari asas-asas pemungutan pajak, seperti asas recht filosofis yang 

membahas dasar pembenaran Negara melakukan pemungutan pajak terhadap 

rakyatnya, seperti teori kepentingan yang menyatakan bahwa Negara melindungi 

kepentingan rakyat sehingga rakyat sah-sah saja dipajaki. Disini rakyat dilindungi 

oleh pemerintah terhadap peredaran rokok yang illegal dan melindungi 

kepentingan perokok dari bahaya merokok dengan melakukan himbauan-

himbauan tentang bahaya merokok yang dicantumkan dalam setiap bungkus 
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rokok. Dari asas pembagian beban pajak, seperti  teori daya pikul yang 

menentukan bahwa seorang dapat dipajaki setelah terlebih dahulu mampu 

memenuhi kebutuhan primer diri sendiri dan keluarga, namun dalam 

pemungutan pajak rokok teori ini tidak dapat diterapkan karena sulit untuk 

mengukur kemampuan seseorang, siapa yang akan mengukur dan bagaimana 

cara mengukurnya masih perlu dipikirkan metode-metodenya dimasa yang akan 

datang. 

Dilihat dari teori desentralisasi kewenangan pemungutan pajak rokok 

sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi, hanya saja pelimpahan 

kewenangan tersebut kemudian sebagian dialihkan (khususnya kewenangan 

pemungutan pajak rokok) kepada Kantor Bea dan Cukai yang berakibat 

pemerintah provinsi menjadi pasif dalam mengusahakan pemungutan pajak 

rokok sehingga ketergantungan pemerintah provinsi kepada pemerintah dalam 

penguatan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan.  

Dikaitkan dengan pendapat Nick devas tentang kriteria evaluasi pajak 

daerah, maka pajak rokok apabila dikaji dari: 

1. Aspek perolehan pajak (tax yield), 

Aspek perolehan hasil dari pajak rokok cukup besar bagi pendapatan asli da- 

rah karena hampir tidak ada biaya pungut (collection cost) yang dikeluarkan 

oleh pemerintah daerah. 

2. Aspek keadilan (Equity ) 

Dasar pengenaan pajak (tax base) dan kewajiban pajak jelas, di mana obyek 

pajak dan subyek pajak disebutkan dengan pasti, beban pajak yang harus 

ditanggung sesuai dengan keperluan dan kemampuan membayar dari wajib 

pajak. Hasil pajak dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. 



3. Daya guna ekonomi (economic efficiency) 

Dari daya guna ekonomi nampaknya harus ada penelitian lebih lanjut untuk 

melihat dampak pemungutan pajak rokok terhadap ekonomi masyarakat, 

terutama terhadap perkembangan usaha pubrik rokok. 

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement) 

Dari segi kemampuan melaksanakan menjadi persoalan, karena pajak rokok 

merupakan pajak daerah provinsi yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC 

menimbulkan inkonsistensi dalam pengaturannya.  

5. Cocok sebagai sumber pendapatan (suitability as a local revenue cource) 

Pajak rokok karena bersifat mobile tidak cocok untuk dijadikan sebagai pajak 

daerah dan lebih merupakan pungutan tambahan atas cukai. 

6. Masalah tarif pajak deferensial (the problem of deferential tax rate) 

Tidak ada perbedaan untuk tarif pajak rokok, yaitu  10% dari cukai rokok.  

7. Pengaruh tempat (lokasi) 

Pengaruh tempat (lokasi) pemungutan pajak tidak ada karena pajak rokok 

dikenakan di wilayah kewenangan DJBC tidak dipungut per wilayah provinsi 

8. Masalah keadilan antar wilayah (the problema of inter-regional) 

Keadilan antar wilayah dalam pembagian hasil pajak rokok nampaknya bukan 

merupakan suatu persoalan bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah 

nampaknya nyaman dengan pembagian pajak rokok yang diterima. 

9. Kapasitas untuk mengimplementasikan (capacity to implement) 

Kebijakan pemungutan pajak rokok, merupakan suatu hubungan yang 

kompleks antara DJBC, Wajib pajak dan pemerintah daerah. Pajak daerah 

ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi namun tidak ada hubungan antara 

wajib pajak rokok dengan pemerintah daerah provinsi, sehingga kapasitas 



pemerintah daerah dalam pemungutan pajak rokok tidak jelas pemerintah 

daerah hanya menerima hasil dari pajak rokok. 

Secara umum tujuan pemerintah melakukan pemungutan pajak rokok 

adalah untuk mengurangi/melindungi masyarakat baik yang perokok aktif 

maupun yang perokok pasif dari  bahaya asap rokok, namun pemerintah juga 

melakukan program peningkatan penerimaan pajak rokok, menggenjot hasil 

pajak rokok dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk merokok dengan 

operasi pemberantasan cukai illegal, juga mempersiapkan smoking area untuk 

para perokok. Di sinilah letak ketidak adilan bagi si perokok sudah membayar 

pajak rokok dan menyumbang untuk pembiayaan kesehatan pelayanan 

masyarakat namun kebebasannya untuk merokok dibatasi ditempat yang kurang 

memadai dengan hasil pajak rokok yang dibayarkannya sendiri pula. Dikatakan 

ada ketidakadilan karena belum sesuai dengan, benefit principle, yang 

menyatakan: ―manfaat yang dinikmati wajib pajak harus sesuai dengan pajak 

yang dibayarkan kepada pemerintah‖. Masih kurang layaknya smoking area yang 

dipersiapkan oleh pemerintah menunjukkan  kurang bermanfaatnya hasil pajak 

rokok bagi siperokok itu sendiri.  

Ketentuan Pasal 26  UU PDRD yang menyatakan obyek pajak rokok 

adalah konsumsi rokok, menunjukkan bahwa tujuan pemungutan pajak rokok 

adalah untuk mengurangi jumlah perokok/konsumsi rokok, hal ini tidak sinkron 

dengan tujuan penguatan pemungutan pajak oleh daerah (local taxing power ) 

yang tergambar dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c UU PDRD yang mengatur 

tentang pembagian hasil pajak rokok. Mengapa dikatakan tidak sinkron, kalau 

diasumsikan pemerintah menginginkan jumlah perokok berkurang maka tarif 

pajak rokok yang tertuang dalam Pasal 29 UU PDRD harus tinggi, sehingga harga 



rokok akan mahal, maka hanya kalangan tertentu yang mampu membeli rokok, 

karena sementara ini diasumsikan bahwa perokok itu kebanyakan dari 

masyarakat yang ekonominya rendah. Kalau pemerintah menginginkan  

penguatan pajak daerah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah di daerah maka tarif pajak rokok harus rendah. Akibatnya dalam 

pemungutan pajak rokok masih terjadi tarik ulur antara fungsi budgetair  dengan 

fungsi regulerend.  

Dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PDRD maka dalam  pajak rokok 

diadopsi konsep earmarking substantive,  dimana sumber penerimaan dan 

penggunaan hasil pajak rokok sudah ditentukan secara specific, namun Dilihat 

dari sumber pembiayaannya pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum selain bersumber dari hasil pajak rokok juga bersumber dari dana 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dana alokasi khusus (DAK) kesehatan dan 

dana bagi hasil hasil cukai tembakau, sehingga kemanfaatan hasil pajak rokok 

untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kurang 

specific, karena masih bercampur dengan sumber pembiayaan yang lain 

(symbolic earmarking). 

Dari sisi lain diadopsinya konsep earmarking tax dalam ketentuan pajak 

rokok dapat merubah paradigm pemungutan pajak, di mana pada mulanya 

pemungutan pajak rokok tanpa mendapat kontra prestasi yang secara langsung 

dapat ditunjuk, redifinisi pengertian pajak dapat berubah menjadi pungutan  

yang memberikan imbalan/kontra prestasi bagi sektor pajak yang bersangkutan. 

 

 

 



BAB IV 

REKONSTRUKSI PENGATURAN PAJAK ROKOK DIKAJI DARI ASAS 
KEADILAN KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM  

 

1.1. Tujuan Hukum  

Pengaturan pajak rokok tidak bisa dilepaskan dengan tujuan hukum,  

namun para ahli tidak ada kesamaan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. 

Roscoe Pound mengemukakan bahwa “tujuan hukum untuk melindungi 

kepentingan manusia (law as tool social engineering).1 Kepentingan manusia 

adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang 

hukum. 

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi menjadi 3 

(tiga) jenis, yaitu:2 

   “1. Public Interest (kepentingan umum), meliputi: 
a. Kepentingan dari Negara sebagai badan hukum dalam 

mempertahankan kepribadian dan substansinya 
b. Kepentingan-kepentingan dari Negara sebagai penjaga kepentingan 

masyarakat. 
2. Social interest (kepentingan masyarakat), meliputi: 

a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, 
kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan 
pendapatan. 

b. Bagi lembaga-lembaga social, yang meliputi perlindungan dalam 
perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi. 

c. Masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, 
pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang 
bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang 
membatasi tindakan-tindakan anggota trust. 

d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti 
menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (abuse of 
right). 

e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti 
perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, 
kemerdekaan industri, dan penemuan baru. 
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f.  Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, 
seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan 
berbicara, dan memilih jabatan. 

3. Privaat Interest (kepentingan individual), meliputi: 
a. Kepentingan kepribadian (interest of personality), meliputi 

perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan 
kehendak, reputasi (nama baik) terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, 
kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan 
kemerdekaan mengemukakan pendapat. 

b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest in domestic), 
meliputi perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan 
keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak. 

c. Kepentingan substansi (interest of substance), meliputi perlindungan 
terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, 
kemerdekaan industri dan kontrak, dan pengharapan legal akan 
keuntungan-keuntungan yang diperoleh.” 

 

Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum ke dalam 3 (tiga) aliran, 

yaitu:3 

         “1. Aliran etis yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah untuk 
mencapai keadilan; 

2. Aliran utilities yang menganggap pada asasnya tujuan hukum adalah 
untuk menciptakan kemanfaatan; 

3. Aliran yuridis-formal yang menganggap pada asasnya tujuan hukum 
adalah untuk menciptakan kepastian hukum.” 

 

Mengenai aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau 

ajaran moral teoritis dengan menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk 

mewujudkan keadilan. Achmad Ali: “meragukan pandangan yang menganggap 

tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, sebab keadilan itu sendiri sesuatu 

yang “abstrak”, keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut oleh 

seseorang. Nilai keadilan itu terlalu subyektif dan abstrak”.4” 

Didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari 

kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya, aliran utilities 

menganggap bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan 
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kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga mayoritas. Pakar-pakar dari aliran 

utilities ini antara lain: Jeremy Bentham (1984-1832), James Mill (1773-1836), 

John Austin (1790-1859) dan John Stuart Mill (1806-1873). 

Pendapat aliran yuridis formal mengenai tujuan hukum adalah semata-

mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena hanya dengan kepastian 

hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban.  

Tujuan hukum jelas untuk membuat suatu aturan umum, contohnya: 

“subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.”275 

Perkataan “subyek pajak”,  “orang pribadi” dan “badan” menunjukkan 

pengaturan yang umum, dan sifat umumnya aturan-aturan hukum membuktikan 

bahwa hukum tidak bertujuan untuk keadilan, melainkan untuk kepastian. 

Terkait dengan masalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

sebagai tujuan hukum pada era Perang Dunia II Gustav Radbruch 

mengemukakan tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum yang diorientasikan untuk menciptakan 

harmoni pelaksanaan hukum. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan 

ketegangan (spannungsverhaltnis) karena keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya mengakibatkan 

timbulnya potensi ketegangan. Ketegangan dapat muncul pada saat proses 

persidangan di pengadilan dimana penerapan hukum oleh penegak hukum akan 

dapat dipengaruhi oleh norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan dalam 

undang-undang, masalah pribadi serta kekuatan sosial. “Tidak jarang antara 

kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian 

hukum dengan kemanfaatan dan antara keadilan dengan kepastian hukum. 
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Misalnya diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan 

mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain harus dikorbankan. 

Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum 

harus dikorbankan.”276 

Menurut Radbruch: ”jika terjadi ketegangan antar nilai-nilai dasar 

tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas di mana prioritas 

pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan 

dan terakhir kepastian hukum.”277 

Beda dengan Achmad Ali yang berpendapat: “setuju dengan asas 

prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas seperti yang ditetapkan 

oleh Radbruch, lebih realistis jika dianut asas prioritas yang kasuistis dalam arti 

nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi untuk 

menghindari terjadinya konflik sistem hukum yang tidak terpecahkan.”278 

Menurut Achmad Ali persoalan tujuan hukum dapat pula dikaji melalui 

tiga sudut pandang, yaitu:279 

“1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititik-
beratkan pada segi kepastian hukum; 

2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik-
beratkan pada segi keadilan; 

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan 
pada segi kemanfaatan. 

 

Secara khusus, msing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang 

specific, sebagai contoh hukum pajak material mempunyai tujuan specific yang 
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berbeda dengan hukum pajak formal. Hukum pidana mempunyai tujuan specific 

yang berbeda dengan hukum perdata. 

1.2. Fungsi Hukum 

Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan menurut 

fungsi-fungsi tertentu. Friedman menyatakan untuk dapat bekerjanya hukum ada 

3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu “pertama aturan/hukum itu harus 

dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya, kedua subyek yang 

diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, 

subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.” 280 

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau 

hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan 

tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu 

“1), pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukkan maupun yang 

menentukan hubungan antara orang dengan orang, 2) penyelesaian sengketa-

sengketa, 3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal 

terjadi perubahan-perubahan.”281 

Darji Darmodihardjo dan Sidharta fungsi hukum antara lain:282 

 “a. Norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan 

dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan 

sosial. 

a. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (dispute 
settlement) 

b. Sistem adalah untuk memperbaharui masyarakat (social engineering).” 
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Menurut Lauddin Marsuni, ada beberapa fungsi hukum yang relevan 

dengan kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia, sebagai berikut:283 

“1. Hukum sebagai a Tool of Social Control 
     Hukum dipandang sebagai pengendali sosial yang menetapkan 

tingkah laku mana yang merupakan penyimpangan, dan apa sanksi 
hukum yang dapat diterapkan terhadap tingkah laku yang 
menyimpang tersebut. 

 2. Hukum sebagai a Tool of Social Enginering 
Hukum sebagai a tool of social engginering, yaitu sebagai alat untuk 
mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin dapat 
digunakan sebagai alat perubahan oleh agen of change atau agen of 
development. 

      3. Hukum sebagai alat politik 
Penerapan hukum sebagai alat politik melahirkan konsep politik 

hukum, yaitu kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang 

berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang 

dikehendaki dengan maksud untuk dapat digunakan mengekspresikan 

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 

yang dicita-citakan.” 

 

Dalam kebijakan perpajakan, hukum sebagai social control dalam 

rangka:284 

      “- Menentukan dan menilai tindakan pemerintah dalam rangka 
menentukan obyek pajak, atau memungut pajak dari warga 
masyarakat. 

- Menentukan dan menilai tindakan aparat pajak dalam rangka 
melaksanakan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

- Menentukan dan menilai tindakan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya dibidang perpajakan. 

- Menentukan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada para fiskus 
atau wajib pajak jika melakukan perbuatan yang menyimpang 
dibidang perpajakan.” 

 

1.3. Sistem Perpajakan  

Sistem hukum pajak Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum 

nasional. Moh. Koesnoe, menyatakan bahwa:285 
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“1. Hukum nasional ialah hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional 

oleh pembentuk undang-undang nasional; 

 2. Hukum Nasional adalah hukum yang bersumber dan menjadi 

pernyataan langsung dari tata budaya nasional; 

 3.  Hukum nasional adalah hukum yang bahan-bahannya (baik idiil 

maupun riil ) primair adalah dari kebudayaan nasional sendiri dengan 

tidak menutup kemungkinan memasukkan bahan-bahan dari luar 

sebagai hasil pengolahan dibawa oleh perhubungan dengan luar 

nasional 

  4. Hukum nasional sebagai pengertian politis yakni perlawanan antara 

nasional dan kolonial.” 

 

Hukum pajak sendiri syarat formal pembuatannya secara konstitusional 

telah ditetapkan dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga yang dimaksud 

dengan sistem hukum pajak Indonesia, ialah: “sistem hukum dibidang 

perpajakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 maupun perundang-undangan lainnya yang dipergunakan sebagai 

dasar hukum pengaturan bidang perpajakan dan dasar hukum pemungutan 

pajak di Indonesia.” 286 

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan 

permasalahan pelaksanaan pajak-pajak, yang dapat ditinjau dari perspektif 

hukum, politik, sosial, ekonomi, administrasi dan akuntansi. Di banyak Negara 

untuk melihat masalah perpajakan lebih banyak digunakan perspektif hukum dan 

ekonomi. 

Dari perspektif hukum, masalah perpajakan merupakan public affairs 

sehingga pemecahannya dilakukan melalui proses politik.  Agar produk dari hasil 

politik memiliki kekuatan formal (legal) maka perlu ditetapkan dalam bentuk 

aturan hukum, lebih dikenal dengan aspek legalitas pajak. 
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Dari perspektif ekonomi, pajak mengakomodasi tentang potensi sumber-

sumber keuangan Negara/daerah terkait dengan fungsi budgetair pajak. Di sini 

dapat dikaji/dilihat kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya 

sendiri dan berapa jumlah pajak yang harus dibebankan kepada masyarakat di 

daerah. Lebih dikenal dengan aspek keuangan daerah. 

Adapun unsur-unsur dalam sistem perpajakan yakni:287  

“tax policy, tax law dan tax administrarif. Ketiga unsur tersebut saling 
menunjang satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Dan ketiga unsur 
tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang 
sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem 
perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. 
Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk 
mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil.” 

Keseluruhan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax 

administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi 

Negara secara optimal dikenal dengan istilah sistem perpajakan. 

1.3.1. Tax law  

Menurut Rochmat Soemitro: 288 

 “Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur 
hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat 
sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan 
tentang: siapa-siapa yang menjadi wajib pajak (subyek pajak) dan apa 
yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak 
pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan 
hapusnya utang pajak, cara penagihan, cara mengajukan keberatan, dan 
sebagainya.” 

 

Sementara Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa:289 
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“Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiscal, adalah keseluruhan dari 
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk 
mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada 
masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian 
dari hukum public yang mengatur hubungan-hubungan hokum antara 
Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban 
membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).” 

 

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa cakupan fiscal lebih luas daripada 

kata pajak itu sendiri. Pajak hanya merupakan salah satu bagian dari keuangan 

Negara secara keseluruhan sementara Fiskal dapat mencakup seluruh aspek 

keuangan Negara.  

Hukum pajak bagian dari hukum publik, muatannya menyangkut hukum 

tatanegara, karena mengatur hubungan antara penguasa (fiskus) dan warga 

negaranya (wajib pajak), Hukum pajak bagian dari hukum administrasi karena 

dalam hukum pajak diatur penatausahaan pajak, diatur juga tentang peradilan 

pajak, dan hukum pajak memuat  hukum pidana karena ada tindak pidana di 

bidang perpajakan. 

Hukum pajak biasanya diartikan sekumpulan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan   pemerintah 

sebagai pemungut pajak. Produk hukum pajak dapat dijumpai dalam  Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, peraturan menteri, peraturan 

kepala daerah dan keputusan kepala daerah. 

Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 290 

 “a. hukum pajak materiil, berisi subyek pajak, obyek pajak, dan aturan-
aturan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. 

  b. Hukum pajak formil, berisi tata cara penetapan utang pajak, 
pengawasan terhadap timbulnya utang pajak, kewajiban pajak.” 
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Sementara Y. Sri Pudyatmoko menyatakan: 291 

“Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan: 
a. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang 

harus dikenai pajak (obyek pajak) atau disebut juga tatbestand; 
b. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (subyek pajak/wajib pajak); 

dan 
c. Berapa besarnya pajak. 

Disamping itu, termasuk di dalamnya adalah: 

d. Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-
denda; 

e. Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap 
ketentuan perpajakan; 

f. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan dan 
pengembalian pajak; 

g. Peraturan-peraturan tentang hak mendahului fiskus.” 

 

Termasuk ke dalam ketentuan hukum pajak material antara lain: 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana beberapa kali telah 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Pajak Penghasilan; 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana beberapa kali telah 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa (PPN) dan Penjualan atas 

Barang Mewah (PPNBM); 

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai; 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana beberapa kali telah 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Dimaksud dengan hukum pajak formal adalah “serangkaian norma yang 

mengatur cara menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.” 292 
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Hukum pajak formal ini bersifat mengabdi kepada hukum pajak material. Artinya, 

keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang 

dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material. Agar hukum pajak material 

dapat berlaku efektif maka hukum pajak formal harus ada. 

Hukum pajak formal antara lain mengatur:293 

“1. Pendaftaran obyek pajak dan wajib pajak; 
2. Pemungutan pajak; 
3. Penyetoran pajak; 
4. Pengajuan keberatan; 
5. Permohonan Banding: 
6. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak, dan lain 

sebagainya.” 
 

Termasuk ke dalam ketentuan hukum pajak Formal yang digunakan 

untuk melaksanakan hukum pajak material, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana beberapa kali telah 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah, dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak 

Kaitannya dengan pajak rokok, dilihat  dari hukum pajak materiil pajak 

rokok memuat obyek pajak, subyek pajak/wajib pajak, dasar pengenaan pajak, 

timbulnya hutang pajak, tarif pajak, kekurangan pembayaran pajak, kelebihan 

pembayaran pajak dan dilihat dari hukum pajak formil dalam pajak rokok diatur 

tentang tata cara pemungutan pajak, tata cara mengajukan keberatan dan 

banding. 
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1.3.2. Tax policy  

Kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Lauddin Marsuni, sebagai 

berikut:294 

       “1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam 
rangka menunjang penerimaan Negara dan menciptakan kondisi 
ekonomi yang kondusif. 

2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna 
memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan Negara. 

3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan 
penerimaan Negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan 
kebutuhan dana bagi Negara.” 

Lebih jauh Lauddin Marsuni menyatakan tentang beberapa model 

kebijakan Negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan 

perpajakan di Indonesia, sebagai berikut:295 

“1. Model Kelembagaan adalah model kebijakan Negara yang 
memandang kebijakan Negara sebagai hasil dari lembaga atau 
institusi kenegaraan atau institusi pemerintahan. Di Indonesia 
menggunakan model ini dalam perumusan kebijakan perpajakan 
dapat dilihat dari: 
 pajak ditetapkan dengan undang-undang. 
 lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden 
 pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran Negara. 
 pengeluaran Negara dirumuskan dalam bentuk APBN. 
 pelaksanaan APBN dilakukan presiden. 

2. Selain itu, penentuan kebijakan perpajakan di Indonesia juga 
mengikuti model proses, yaitu model kebijakan Negara yang 
memandang bahwa kebijakan Negara sebagai proses dari suatu 
aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan politik 
berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini didasarkan pada alasan 
bahwa: 
 kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan identifikasi 

permasalahan akan kebutuhan dana untuk keperluan Negara. 
 kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh lembaga politik 

(lembaga perwakilan) dan lembaga kepresidenan. 
 kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam 

bentuk undang-undang oleh presiden. 
3. Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu kebijakan 

sebagai kelanjutan masa lalu, merupakan model yang dilakukan di 
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Indonesia, di mana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan 
dari kebijakan perpajakan pada masa lalu (kolonial), walaupun 
dengan berbagai modifikasi. 

          Aplikasi dari model inkrementalis, dalam kebijakan perpajakan di 
Indonesia dapat ditunjukkan melalui kebijakan umum perpajakan di 
Indonesia, yaitu: 
 pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran 

serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan. 
 tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada anggota 

masyarakat; pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, 
penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
perpajakan. 
 masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban perpajakan 

dengan self assessment system, sehingga pelaksanaan administrasi 
perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami. 
 kebijakan perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan 

perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu, yaitu: 
 penyederhanaan undang-undang perpajakan 
 penyederhanaan sistem administrasi perpajakan. 
 pemberian kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang.” 

Kebijakan pajak pemerintah merupakan perwujudan dari 3 (tiga) fungsi 

pemerintah, yaitu:  “pertama fungsi alokasi, yaitu melakukan alokasi sumber 

daya dalam rangka penyediaan barang-barang publik. Kedua adalah fungsi 

distribusi, melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata. 

Ketiga fungsi stabilisasi yaitu melakukan stabilisasi kondisi makro ekonomi yang 

setidaknya ditujukan menciptakan kesempatan kerja yang besar, menjaga 

kestabilan tingkat harga (inflasi) dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dapat diterima.” 296 

Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak rokok fungsi alokasi dengan 

menempatkan pajak rokok sebagai pajak daerah provinsi akan memberikan 

penguatan local taxing power bagi daerah,   fungsi distribusi menjadi hal yang 

paling berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan 
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pungutan pajak sebagai instrument dalam rangka mengurangi ketimpangan 

pendapatan antar daerah dari sektor pajak dan ketimpangan pendapatan dalam 

masyarakat, serta pemanfaatan dana hasil pungutan pajak untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan yang berkenan dengan pelayanan publik. Dalam fungsi 

stabilisasi, kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak rokok secara tepat 

akan mampu untuk mengurangi jumlah konsumen rokok dan harus mampu 

mengatasi pemutusan hubungan kerja antara majikan dan pekerja di Industri 

hasil tembakau, maupun menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja-pekerja 

di pabrik rokok yang sudah tidak bekerja lagi.  

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan terkait dengan pajak rokok 

cukup dilematis disatu pajak rokok merupakan lahan yang potensial bagi 

penerimaan daerah dari sektor pajak disisi lain pemerintah harus menanggung 

resiko melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Dari tahun ketahun 

jumlah perokok di Indonesia terus meningkat. Tak terkecuali jumlah perokok usia 

muda. Berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar 2013:297  

“perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah 58.750.592 
orang jumlah tersebut terdiri dari 56.860.457 perokok laki-laki dan 
1.890.135 perokok perempuan. Hasil penelitian pun menunjukkan, setiap 
hari ada 616.881.205 batang rokok di Indonesia atau 225.161.640.007 
batang rokok dibakar setiap tahunnya. Jika 1 batang rokok Rp.1000,- 
maka uang yang dikeluarkan lebih dari 225 Trilyun rupiah.” 

 

Saat ini Indonesia: “masih menjadi Negara ketiga dengan jumlah perokok 

aktif terbanyak di dunia 61,4 juta perokok setelah Cina dan India sekitar 60 

persen pria dan wanita 4,5 persen wanita di Indonesia adalah perokok. 

Sementara itu, perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 
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97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif.” 298 Sehingga: “pengendalian 

dampak negatif rokok perlu karena terkait dengan meningkatnya tingkat 

prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah 

penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi 

masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di 

Indonesia dibandingkan dengan Negara lain khususnya Negara ASEAN.” 299 

Untuk Tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru 

dibidang industri hasil tembakau (IHT)300 yang akan selalu terkait  dengan tax 

policy yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/8/2015 Tentang 

Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 yang 

menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian No. 117/M-IND/PER/10/2009 

tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau 

Tahun 2015-2020 dimana secara garis besarnya dinyatakan:301 

 “Pada Roadmap yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 
No. 117/M-IND/PER/10/2009 telah diatur pengendalian terhadap produksi 
rokok sebagai parameter tingkat keberhasilan rokok, yaitu dibatasi hanya 
mencapai kapasitas 240 milyar batang pada tahun 2010 dan 260 milyar 
batang mulai tahun 2015 hingga 2020. Seiring dengan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta melonjaknya 
tingkat pertumbuhan penduduk usia dewasa, angka konsumsi rokok di 
Indonesia terus meningkat melampaui batas produksi yang ditetapkan 
dalam roadmap IHT, walaupun telah dibatasi dan dikendalikan secara 
ketat oleh regulasi, terutama regulasi kesehatan dan pengendalian 
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melalui tarif cukai rokok yang tinggi, namun konsumsi produksi IHT terus 
mengalami peningkatan, sehingga produksi IHT mengalami pertumbuhan 
yang signifikan dari 218,73 milyar batang pada tahun 2006 menjadi 341 
milyar batang pada tahun 2013. Berkenaan dengan hal tersebut Roadmap 
Produksi IHT untuk periode 2015-2020 ditetap dengan menggunakan 
asumsi-asumsi yang lebih realistik, serta mengutamakan harmonisasi 
antar pelaku IHT untuk kepentingan berkelanjutan industri, kesehatan 
masyarakat serta kepentingan Negara.” 

 

Adapun proyeksi pertumbuhan produksi rokok sampai dengan tahun 2020 

dapat digambarkan sebagai berikut: rokok pada kisaran 5% -7.4% per tahun, 

yang ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 11: Proyeksi Pertumbuhan Produksi Rokok Tahun 2015- 2020302 

No. 

Proyeksi (milyar batang) 
rokok 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 398,6 421,1 444,7 469,8 496,2 524,2 

1 SKT 77,0 77,1 77,2 77,3 77,4 77,5 

2 SKM Mild 161,8 183,8 208,8 237,2 269,5 306,2 

3 SKM Reguler 117,2 122,6 128,4 134,4 140,7 147,3 

4 SPM 22,2 23,2 24,2 25,3 26,5 27,7 

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/8/2015 Tentang 
Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-
2020 yang menggantikan. 

 

Dari data tersebut dapat dihitung bahwa proyeksi pertumbuhan produksi 

rokok berada pada kisaran 5% -7.4% per tahun. 

Dikaji dari fungsi hukum sebagai  “a tool of social engineering  ( hukum 

sebagai alat untuk merubah masyarakat, dalam arti hukum sebagai suatu alat 

atau agent of change perubahan sosial sebagaimana yang direncanakan 

sebelumnya).” 303 Maka kebijakan pemerintah dalam pajak rokok masih anbigu. 

Mengapa demikian, di satu sisi pemerintah ingin peningkatan local taxing power  
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hal ini jelas akan diwujudkan dengan mengutamakan fungsi budgetair, 

(memasukkan uang sebanyak-banyak ke kas umum daerah provinsi) dari hasil 

pajak rokok, di sisi lain pemerintah dengan fungsi regulerend (mengatur) pajak 

rokok menghajatkan berkurangnya  jumlah konsumen rokok, maka di sini terlihat 

bahwa fungsi budgetair dan fungsi regulerend dalam pajak rokok saling bertolak 

belakang, mengapa karena kalau pemerintah menginginkan fungsi budgetair 

tercapai maka konsumen rokok harus ditingkatkan/diperbanyak karena semakin 

banyak orang yang membeli rokok semakin banyak uang hasil pajak rokok yang 

diperoleh, namun sebaliknya kalau pemerintah menginginkan fungsi regulerend 

pajak rokok tercapai, maka dengan sendirinya pemerintah harus berusaha keras 

untuk mengurangi jumlah produksi rokok/konsumen rokok, yang dapat berakibat 

pada rendahnya pemasukan dana dari pajak rokok ke Kas Daerah, yang berarti 

fungsi budgetair tidak tercapai. 

1.3.3. Tax administration  

Menurut A. Dunsire,:304 

 “Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, 
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi 
kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan 
mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, 
sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang 
dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. 
Selanjutnya administrasi merupakan suatu proses dinamis dan 
berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan 
cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja 
sama.” 

 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa begitu luasnya cakupan 

administrasi secara umum. Sedangkan “administrasi perpajakan (tax 
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administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan 

pajak.” 305  

Prosedur pengenaan pajak dan pemungutan pajak  melalui  tahapan-

tahapan antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan 

pajak.  

Sony Devano menyatakan:306 

 “Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan 
manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan rencana (planning) 
yang baik, pengorganisasian (organizing) yang tepat, Pelaksanaan 
(actuating), dan pengawasan (controlling) yang berkesinambungan. 
Selain itu, juga perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang tepat, 
peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan 
simple untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya. Dan juga tersedia pegawai pajak yang berkualitas, 
terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam 
intelektual dan tentunya memiliki integritas. Tak kalah pentingnya adalah 
adanya pelaksanaan penegakan hukum (tax law enforcement) yang tegas 
dan konsisten.”  

Teori development from below berpendapat bahwa “orang akan lebih 

bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada 

pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung 

dalam pembangunan di daerah mereka sendiri.”307 

Berlandaskan teori tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

dalam administrasi pajak daerah, pertama “apakah pemerintah daerah 

mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif 

dan adil. Karena pengenaan pajak yang adil membutuhkan pengadministrasian  

data yang akurat. Kedua apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan 
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administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini penting, dalam rangka transparansi 

pengeloaan dana yang berasal dari pajak.”308 

Administrasi pajak rokok nampaknya tidak terlalu berbelit-belit karena 

dasar pengenaannya adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap 

rokok maka pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pemungutan cukai. 

Jadi, ketika pengusaha pubrik rokok/produsen rokok atau importer rokok yang 

memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 

membayar setoran cukai rokok, pada saat bersamaan mereka juga akan 

membayar pajak rokok yang besarnya 10% dari setoran cukai yang mereka 

bayarkan tersebut. Misalkan A seorang produsen rokok bermerek X menyetorkan 

cukai rokok sebesar Rp. 500 juta, maka ia juga harus membayar tambahan 

berupa pajak rokok sebesar Rp. 50 juta. Jadi total yang harus disetorkan oleh A 

Produsen rokok bermerek X adalah Rp. 550 juta. Jadi tidak ada proses 

pendaftaran khusus wajib pajak rokok, langsung dilakukan proses pemungutan 

pajak rokok. 

1.4. Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok dari Asas Keadilan 

Secara psikologis pajak merupakan suatu beban bagi masyarakat 

pembayar pajak, sehingga diperlukan suatu kepastian bahwa dalam pembayaran 

pajak terdapat perlakuan yang adil oleh Negara. Adanya keadilan yang dirasakan 

oleh masyarakat pembayar pajak akan dapat  menentukan keberhasilan 

pemungutan pajak. Namun persoalannya pada dasarnya keadilan adalah suatu 

konsep yang relatif, sehingga untuk menyatakan adil harus dilihat dulu 

konteksnya. 
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1.4.1. Pengertian keadilan 

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, 

membicarakan hubungan antar manusia sama dengan membicarakan masalah 

keadilan.309 Pengertian keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus 

menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya 

untuknya.310 Keadilan ini merupakan keadilan rasional tidak memerlukan instansi 

yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia 

terhadap dunia pengalaman.311  

Aristoteles312 sebagaimana dikutif oleh Darji Darmodiharjo berpendapat 

“keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.” 

Definisi adil mempunyai banyak makna. Adil dapat berarti menurut hukum dan 

apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang adil, apabila ia 

mengambil haknya dengan semestinya, tanpa merugikan orang lain. 

Dalam pengertian hukum adil adalah apabila seseorang menaati hukum 

yang berlaku dalam di masyarakat, karena semua hal yang didasarkan pada 

hukum dapat dianggap sebagai keadilan.313 Menurut Aristoteles314 

memperkenalkan  2 (dua) jenis keadilan yakni: 

“1. Keadilan distributive, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-
tiap orang jatah menurut perannya. Ia tidak menuntut supaya tiap-
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tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan atas 
dasar persamaan melainkan kesebandingan. 

2.  Keadilan commutative, yaitu keadilan yang memberikan pada tiap-tiap 
orang sama banyaknya dengan tidak mengingat perannya. Jenis 
keadilan ini menghendaki persamaan.” 

 

John Rawls berpendapat “dalam keadilan diperlukan adanya 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. 

Keadilan merupakan nilai yang mutlak harus ada dalam kehidupan manusia 

untuk menjaga stabilitas manusia itu sendiri.” 315 

Dari definisi-definisi tentang keadilan tersebut di atas maka dapat diyakini  

bahwa keadilan itu sangat relatif dan bersifat subyektifitas, sehingga untuk 

menyatakan keadilan hanya dapat diukur dari suatu sudut pandang yang dapat 

berbeda dengan sudut pandang yang lain.  

Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:316 

”(1) "Adil" ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya. 
 (2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain 

tanpa kurang. 
         (3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa 

lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam 
keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang 
melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.” 

 

Sementara kalau digali lebih jauh lagi tentang keadilan maka akan 

didapatkan  berbagai hal, seperti ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran 

bagi pelaksanaan hukum, yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan, 

ada yang mengaitkan keadilan dengan peraturan politik Negara, sehingga hanya 

negaralah yang berhak menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Ada yang 

memandang keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya terus menerus, untuk 
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memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Ada yang memandang keadilan 

merupakan kesamaan dengan memperlakukan hal yang sama dengan cara yang  

sama, memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.  

1.4.2. Prinsip keadilan pajak 

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang 

mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan 

memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum.317 

Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan 

masyarakat internasional, bernegara dan kehidupan masyarakat, ditunjukkan 

melalui sikap yang tidak berat sebelah dan perbuatan memberikan sesuatu 

kepada orang lain yang menjadi haknya.  

Keadilan merupakan nilai-nilai yang mutlak harus ada dalam kehidupan 

manusia untuk menjaga stabilitas manusia itu sendiri. 

Hukum sebagai perangkat yang mengatur kepentingan individu dan 

kepentingan bersama akan ditaati oleh subyek hukum (masyarakat) bila dalam 

hukum tercatat jelas bagian-bagian antara kepentingan individu dengan 

kepentingan bersama. Jelasnya “prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip dimana 

orang-orang yang rasional akan menyelesaikan suatu persoalan  tanpa ikut 

melibatkan kepentingannya sendiri.”318 

 Inti dari keadilan menurut Rawls adalah:319 
      ”1.  Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini 

hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. 
       2.  Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial 

maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (social 
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goods). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada 
kemungkinan keuntungan yang lebih besar. 

       3.  Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap 
ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.” 

 

Pada hakekatnya terdapat 2 (dua) aliran pemikiran yang berkaitan 

dengan keadilan pajak, yaitu “prinsip manfaat (benefit principle) dan prinsip 

kemampuan membayar (ability to pay principle). Kedua prinsip ini memandang 

keadilan pajak dari sudut pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya sangat 

terkait dengan kesamaan pemajakan.” 320 

Aliran pemikiran yang pertama didasarkan pada prinsip manfaat (benefit 

principle), yaitu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang menyatakan 

bahwa: 321 

 “suatu sistem pajak dikatakan adil apabila konstribusi yang diberikan 
oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari 
jasa-jasa pemerintah, seperti berbagai sarana yang disediakan oleh 
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 
prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda 
tergantung dari struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip 
manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, melainkan juga 
kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.” 

 
Manfaat yang diperoleh wajib pajak tertentu dari pengeluaran pemerintah 

harus diketahui terlebih dahulu barulah prinsip manfaat dapat dilaksanakan. Jadi 

harus ada asumsi bahwa ketika sistem ini mulai diberlakukan sudah terdapat 

distribusi yang tepat dalam perekonomian. 

Aliran pemikiran yang kedua didasarkan pada prinsip kemampuan 

membayar (ability to pay principle). Menurut prinsip ini:322 

 “masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi 
pengeluaran publik (pengeluaran Pemerintah untuk membiayai 
pengeluran bagi kepentingan publik). Prinsip ini memandang 
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perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan 
setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan 
kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan 
sebagai pedoman pembebanan pajak.” 

 

Agar prinsip kemampuan membayar dapat diterapkan, maka harus 

diketahui bagaimana kemampuan ini akan diukur. Dan alat untuk menguji ability 

to pay seseorang adalah:323 

 Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari 
pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan, 
maka akan dianggap mampu untuk membayar pajak. Tentu 
pengenaan pajaknya pun adalah relative sesuai dengan besaran 
pengeluaran seseorang (Expenditure) 

 kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan dia 
membayar pajak. (Property) 

 Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki 
seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak. 
(Product) 

 Penghasilan seseorang semakin banyak, maka ia dianggap mampu 
untuk membayar pajak. (Income) 

 

Sistem pajak harus adil, tentu setiap orang setuju, persoalannya 

bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak. Marihot Pahala Siahaan 

Menyatakan: “Setidaknya ada 3 (tiga) aspek keadilan yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan pajak, yaitu: keadilan dalam penyusunan Undang-Undang 

Pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam 

penggunaan uang pajak.”324 

Lebih jauh Marihot Pahala Siaahan menjelaskan:325 

“a.  keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Pajak 

      Salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan adalah  

keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, karena dengan 

melihat pada proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang 

pajak yang kemudian diberlakukan, masyarakat akan dapat melihat 
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apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak 

dalam penetapan aturan perpajakan. Undang-Undang pajak yang 

disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan 

membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh 

pemerintah dalam penetapan pungutan wajib pajak yang akan 

membebani wajib pajak. 

b. keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan 
Sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk 
menarik/memungut pajak dari masyarakat Negara/pemerintah harus 
benar-benar memperhatikan keadilan dalam penerapan ketentuan 
perpajakan. Keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak 
perpajakan dari wajib pajak adalah satu bentuk keadilan dalam 
penerapan hukum pajak. Fiskus harus konsisten dalam menerapkan 
ketentuan yang telah diatur dalam Undan-Undang Pajak. 

c. keadilan dalam penggunaan uang pajak 
Keadilan dalam penggunaan uang pajak menjadi tolak ukur 

penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai di 

mana manfaat dari pungutan pajak tersebut dipergunakan bagi 

kepentingan masyarakat banyak, karena pembayar pajak tidak 

menerima kontra prestasi yang langsung dapat ditunjuk, sehingga 

manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum 

harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak.” 

 

1.4.3. Keadilan dalam pajak rokok kedepannya  

Terlepas dari kenyataan bahwa proses pembuatan peraturan perundang-

undangan, kebanyakan orang selalu menganggap bahwa dalam pemungutan 

pajak harus selalu dipegang teguh asas keadilan, baik dalam prinsip mengenai 

perundang-undangannya, maupun prakteknya. Dalam sejarah pemungutannya, 

pajak tidak selalu mengabdi pada keadilan. Pada jaman para raja misalnya 

pemungutan pajak tidak terbatas tetapi tetap dianggap adil, seperti suatu 

Negara/Kerajaan yang kalah perang harus menyerahkan hasil bumi atau 

sejumlah uang setiap tahun kepada yang menaklukkannya, hal ini dianggap adil 

pada waktu itu. Pada masa sekarang agar mencerminkan rasa keadilan 

pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.  



Dalam teori daya pikul setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya 

pikul masing-masing, dengan terlebih dahulu mengurangi keseluruhan 

penghasilan dengan pengeluaran-pengeluaran yang harus untuk kebutuhan 

primernya, teori ini ternyata hanya dapat diterapkan pada pajak-pajak yang 

bersifat subyektif tidak untuk pajak rokok yang bersifat obyektif, karena kalau 

dilihat dari daya pikul seseorang harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan 

primernya baru tepat untuk dikenai kewajiban perpajakan, sementara kalau 

dilihat secara umum (kasat mata) justru orang-orang yang secara ekonominya 

masih pas-pasan atau bahkan kurang lah yang lebih banyak mengkonsumsi 

rokok. 

Dikaji dari segi teori perundang-undangan, pemungutan pajak telah 

didasarkan pada landasan konstitusional yaitu Pasal 23A UUD NRI 1945 dan 

hukum positif di bidang perpajakan yang dibuat sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti diajukan 

oleh presiden dibahas di DPR dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR 

kemudian ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran Negara. Jadi 

dari segi keadilan dalam proses pembentukan undang-undang telah terpenuhi 

keadilan prosedural. 

Dilihat dari dasar-dasar falsafah hukum (asas yuridis, ekonomis dan 

financial) dalam pelaksanaan pemungutan pajak rokok dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

 asas yuridis: pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini terlihat bahwa pemungutan pajak rokok sesuai dengan 

Pasal 23A UUD NRI 1945, ketentuannya diatur  berdasarkan UU No. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dibreakdown 



dalam peraturan daerah provinsi seluruh Indonesia, dan pelaksanaan 

pemungutannya  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

102/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 

No.115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Rokok, dengan demikian berarti pemungutan pajak sudah memenuhi asas 

yuridis. 

 asas ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh membuat wajib pajak jadi 

bangkrut, Dalam pemungutan pajak rokok belum terdapat data yang akurat 

mengenai dampak pajak rokok terhadap perekonomian rakyat (terutama 

konsumen rokok). Dalam hal ini, masih terdapat pendapat yang pro dan kontra 

terhadap pajak rokok. Menurut pengusaha rokok sebagai penanggungjawab 

pajak rokok menyatakan dengan adanya ketentuan pajak rokok banyak 

perusahaan rokok yang gulung tikar. Seperti dinyatakan oleh Sekretaris 

Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan 

Aoni:326 

          “berdasarkan riset, pada tahun 2009 ada 4.900 industri rokok  dan lima 
tahun kemudian tinggal 800 pubrik, berarti dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir tercatat sekitar 4.100 pabrik rokok gulung tikar dan lebih dari 100 
ribu pekerja yang terkait dengan produksi rokok kehilangan pekerjaan 
akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak.”  

Dan Rizki Budi, pengelola Perusahaan Rokok (PR) Sinta:327 

“Sepanjang 2014 terdapat sekitar 1.300 perusahaan rokok yang terdafdar 
di Kudus Jawa Tengah. Dan Tahun ini hanya tersisa sekitar 300 
perusahaan saja. Artinya sebanyak 1000 pabrik rokok tutup dalam 
setahun. Harga cukai rokok tiap tahunnya terus dinaikkan dengan 
harapan produk rokok beredar terbatas  Hal itu tidak masalah untuk 
pengusaha besar, namun untuk pengusaha kecil, itu sangat pelik dan 
justru menjepit pengusaha rokok kecil yang produknya tidak dijual setiap 
hari dan produknya hanya dijual di Jawa Barat.” 

                                                           
326 Ekbis.rmol.co/ diunduh tanggal 4 Desember 2015. 
327 M.beritabuana.co/page/category/2page /diunduh tanggal 4 Desember 2015. 



    Sementara pemerintah memaparkan dengan gamblang perlunya  pajak rokok 

(lihat uraian berikutnya, pandangan pemerintah tentang pajak rokok).  

    Kajian dari asas ekonomi, menunjukkan bahwa dilihat dari sisi 

penanggungjawab pajak (pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir 

rokok) terdapat persoalan dalam pemungutan pajak rokok, karena produsen 

rokoklah yang harus menanggung terlebih dahulu pembayaran pajak rokok 

kepada pemerintah, walaupun uang pajak rokok yang sudah dibayarkan akan 

kembali setelah rokok yang diproduksinya terjual. Namun dilihat dari 

konsumen rokok sebagai destinataris tidak ada persoalan dalam pemungutan 

pajak rokok, karena konsumen pajak rokok mungkin tidak mengetahui bahwa 

dengan membeli rokok berarti ia sudah membayar pajak rokok 10% dari 

harga rokok yang sudah termasuk dalam harga rokok. Dengan membeli rokok 

berarti konsumen rokok mampu dan siap membayar pajak rokok. 

    Jadi persoalan keadilan yang muncul dalam pemungutan pajak rokok lebih 

dominan muncul dari produsen rokok rumahan yang tidak memproduksi rokok 

setiap hari dan mempunyai modal kecil, sehingga dengan adanya pemungutan 

pajak rokok maka produsen rokok ini harus menambah modal lagi untuk 

membayar pajak rokok hal inilah yang menyebabkan banyak produksi rokok 

rumahan yang gulung tikar alias bangkrut seperti data yang telah disebutkan 

pada halaman terdahulu. Disinilah ketidak adilan pajak rokok itu , karena 

menyamaratakan keadaan semua produsen rokok untuk pembayaran pajak 

rokok. 

    Disisi lain, yaitu dari sudut kemanusiaan ketidak adilan dalam pajak rokok itu 

ada karena sifat dari pajak rokok itu sendiri, yang bersifat obyektif, untuk 



pajak yang sama orang harus membayar sama, dalam pembayaran pajak 

rokok orang kaya dan orang miskin membayar pajak yang sama. 

 asas finansial, dilihat dari proses pemungutan pajak rokok karena dicantolkan 

langsung pada pemungutan cukai maka biayanya dapat dipastikan lebih 

sedikit dari hasil pemungutannya dan tidak sepeserpun uang dari kas 

pemerintah daerah keluar untuk itu.  

Berdasarkan  teori utilitirisme prinsip kemampuan membayar adalah 

pedoman bagi keadilan. Ditahun 1776, Adam Smith sudah mencatat ini sebagai 

hukum yang pertama dalam perpajakan, dan kebanyakan hukum tidak lagi 

mempersoalkan bahwa suatu sistem perpajakan yang adil mengkhendaki agar 

anggota-anggota masyarakat yang lebih kaya juga membayar pajak yang lebih 

besar dari pada kaum miskin. 

Prinsip kemampuan membayar mempunyai dua bagian terpisah, tidak 

hanya dinyatakan bahwa yang kaya harus membayar lebih banyak akan tetapi 

dinyatakan juga bahwa mereka yang berkedudukan serupa (misalnya 

berpenghasilan sama) harus membayar pajak yang sama pula. Gagasan yang 

kedua ini menuntut bahwa “yang sama harus diperlakukan sama” yang kemudian 

dikenal dengan keadilan horizontal, sedangkan pembagian beban pajak yang 

disesuaikan dengan perbedaan kemampuan orang yang membayarnya 

dinamakan keadilan vertikal. 

Dalam pemungutan pajak rokok, subyek pajak rokok adalah konsumen 

rokok berarti siapa saja yang membeli rokok sudah langsung membayar pajak 

rokok dengan tidak melihat suku, agama, kewarganegaraan usia, pekerjaan, 

kaya miskin hal ini sesuai dengan keadilan horizontal.   



Secara teoritik ukuran “yang sama harus diperlakukan sama” harus mendapat 

tambahan “sama-sama terkena kewajiban obyektif pajak,” siapa saja yang telah 

memenuhi syarat obyektif pajak harus membayar pajak. Sedangkan keadilan 

vertikal tidak diterapkan pada pajak rokok karena pajak rokok termasuk dalam 

golongan pajak obyektif. 

Secara umum sudah diketahui bahwa di Indonesia terdapat tiga macam 

tingkatan pajak, yaitu pajak nasional (pusat),  pajak daerah provinsi dan pajak 

kabupaten/kota. Dengan asas, pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah 

tingkat atas tidak boleh lagi dipungut oleh pemerintah tingkat bawahan kecuali 

opsen. Dan semua tingkatan pajak tersebut telah diatur dengan undang-

undang perpajakan, (hukum pajak). 

Pajak rokok sebagai salah satu jenis  pajak daerah provinsi yang 

merupakan bagian dari hukum pajak yang juga bertujuan untuk mencapai 

keadilan. Rochmat menyatakan:328  

“Keadilan dalam undang-undang pajak harus diberi saluran hukum, artinya 
dalam undang-undang pajak harus diberikan ketentuan yang memberikan 
jalan bagi wajib pajak untuk mencari keadilan. Saluran hukum itu adalah: 
a) Melalui saluran doleansi, surat keberatan yang tergolong dalam 

Peradilan Administrasi tidak murni; 
b) Melalui saluran surat minta banding yang tergolong ke dalam 

Peradilan Administrasi murni, yang dilakukan di hadapan majelis 
pertimbangan pajak. (sekarang pengadilan pajak berdasarkan 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dari 
peneliti). 
 

Keadilan dalam hukum pajak sudah dimulai sejak disusun undang-undang 

pajak jika pada penerapannya terjadi ketidak adilan (menurut wajib pajak) maka 

saluran hukum yang tersedia dapat digunakan, yaitu melalui pengajuan surat 
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keberatan kepada fiskus yang menerbitkan surat ketetapan pajak, banding 

ataupun gugatan kepada pengadilan pajak yang berkedudukan di Jakarta. 

 

Rochmat soemitro menyatakan:329 

 “Adakalanya undang-undang pajak sudah benar diterapkan akan tetapi 
masih juga terdapat ketidak adilan yang besar atau sangat bertentangan 
dengan kepentingan umum. Karena dalam undang-undang tidak ada lagi 
ketentuan yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan, maka dapat 
dimohonkan kepada Presiden penerapan ordonansi Kepatutan (keadilan) 
(billijkheids Ordonnantie (Stb.1928 no. 187).” 

 

Pada intinya pajak daerah yang baik sebagaimana telah dikutip dalam bab 

III dapat ditinjau dari enam aspek yaitu, yaitu (1) yield/hasilnya; (2) distorsi 

yang ditimbulkan terhadap perekonomian; (3) prinsip keadilan; (4) kemampuan 

administrasi; (5) politis dan (6) kesesuaian sebagai pajak daerah. 

Dalam kaitannya dengan pajak rokok keenam aspek tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Hasil penerimaan pajak rokok 

Penerapan kebijakan pajak rokok secara umum akan memberikan 

peningkatan pendapatan asli daerah dari pos pajak daerah, yang berarti pula 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Semakin besar jumlah pajak rokok yang 

akan dibagikan ke daerah, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan 

kapasitas fiskal pemerintah daerah provinsi.  

Pajak rokok juga dinikmati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai 

bagi hasil dari pemerintah daerah provinsi sebesar 70% ini berarti 

memberikan tambahan penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dari 
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pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan paling sedikit 50% 

dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

Penerimaan pajak rokok dapat diramalkan dan bersifat stabil dengan baik, 

karena basis pajak rokok penerimaan cukai hasil tembakau sudah ditentukan 

produksinya berdasarkan roadmap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

dalam Peraturan Menteri Perindustrian N0.63/M-IND/ /8/2015 tentang Peta 

Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020. 

Hasil penerimaan pajak rokok akan berkembang mengikuti perkembangan 

jumlah penduduk, karena perhitungan pembagian pajak rokok dihitung 

berdasarkan jumlah penduduk provinsi dengan ratio jumlah penduduk secara 

nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa penduduk Indonesia 

pada tahun 2010 berjumlah 238.518.800 orang ribu tahun 2015 berjumlah 

255.461.700 orang, tahun 2020 berjumlah 271.066.400 orang, tahun 2025 

berjumlah 284. 829.000 orang, tahun 2030 berjumlah 296.405.100 orang dan 

tahun 2035 berjumlah 305.665.400 orang.330  

    Dengan demikian berarti pemerintah daerah akan terus mendapatkan 

peningkatan pendapatan dari pajak rokok.   

2. Distorsi yang ditimbulkan pajak rokok terhadap perekonomian 

Hampir tidak ada orang yang tidak mengakui bahwa rokok berdampak buruk 

bagi kesehatan manusia dan mengenakan pajak yang besar atas konsumsi 

rokok merupakan  salah satu langkah yang efektif dan efisien untuk meredam 

konsumsi rokok dan dampak buruk rokok. 

Pajak rokok merupakan pajak tidak langsung yang beban pajaknya dapat 

digeser (Tax shifting) sampai kepada konsumen akhir. Dampak negatif 
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penerapan pajak rokok dari apa yang sudah dipaparkan pada halaman 

terdahulu adalah pada industri rokok, yang dapat juga berpengaruh pada 

usaha cengkeh, tembakau, industri pupuk dan pestisida dan jasa-jasa lainnya. 

Namun Muhammad Yusmal Nikho dalam hasil penelitiannya menyatakan:331 

        “pajak rokok tidak menyebabkan disintensif yang berlebihan terhadap 

kreativitas masyarakat dan produktivitas perekonomian serta menjadi 

hambatan terhadap mobilitas penduduk dan lalu lintas barang. 

Penerapan pajak rokok bukannya menjadi disintensif terhadap 

kreativitas dan produktivitas masyarakat melainkan justru akan dapat 

mendorong kreatifitas dan produktivitas masyarakat. Bahkan karena 

sebagian penerimaan pajak rokok di-earmarking untuk belanja fungsi 

kesehatan pemerintah daerah, maka akan terbuka kesempatan dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan penerapan pajak 

rokok relatif tidak mempengaruhi tata niaga rokok.” 

 

Terkait dengan Industri Hasil Tembakau yang ada, dinyatakan: “hampir 50% 

pabrik rokok kretek terpaksa gulung tikar. Dari sebanyak 3.000-an pabrik 

rokok di Indonesia saat ini hanya tersisa sekitar 1.970 lokasi, khusus di Jawa 

Timur, dari sebanyak 1.100 pabrik rokok yang tercatat di tahun 2009 

jumlahnya merosot drastis menjadi 563 pabrik”.332 sedangkan menurut Ketua 

Forum Pengusaha Rokok Kudus (Havas Gunawan): “secara keseluruhan 

pekerja disektor industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4,1 juta 

tenaga kerja. Dari jumlah itu 93,77% diserap dikegiatan usaha pengolahan 

tembakau, seperti pabrik rokok. Sedangkan, penyerapan di sektor pertanian 

tembakau sekitar 6,23%. Lebih rincinya 1,25 juta orang telah 

menggantungkan hidupnya bekerja di ladang cengkeh dan tembakau, 10 juta 
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orang terlibat dalam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlibat secara tidak 

langsung di industri rokok.”333 

Jadi distorsi akibat pemungutan pajak rokok terhadap perekonomian selalu 

ada sekalipun secara tidak langsung. 

3. Prinsip keadilan;  

Prinsip keadilan dalam pajak rokok jika dikaitkan dengan jenis pajak rokok 

sebagai pajak obyektif (konsumsi rokok) berdasar ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, sesuai dengan asas equality yang bermakna sama dengan  keadilan 

horizontal dalam bidang perpajakan (yaitu dalam keadaan yang sama wajib 

pajak dikenakan pajak yang sama) dimaknai disini bahwa konsumen rokok 

sebagai destinataris dalam pemungutan pajak rokok sama-sama memenuhi 

syarat obyektif pengenaan pajak rokok, yaitu perbuatan membeli rokok, di sini 

tidak dilihat siapa yang membeli rokok tersebut orang tua, orang dewasa atau 

anak-anak, tidak dilihat orang tersebut kaya atau miskin, dalam arti tidak ada 

diskriminasi dalam pemungutan pajak rokok, siapa saja yang membeli 

rokok/konsumen rokok terkena kewajiban membayar pajak rokok. berlaku 

juga asas umum dan merata, pajak rokok dikenakan kepada semua konsumen 

rokok. Sehingga dalam pemungutan pajak rokok tidak dapat dinyatakan “tidak 

adil orang yang miskin membayar pajak yang sama dengan orang yang kaya,” 

namun di Indonesia dinyatakan “orang miskin lebih banyak merokok dari pada 

orang yang kaya”, orang miskinlah yang paling banyak membayar pajak 

rokok, berarti orang miskinlah yang paling banyak memberikan pendapatan 

bagi pemerintah daerah melalui sektor pajak rokok. 
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Dilihat pajak rokok sebagai pajak tidak langsung maka dampaknya tidak 

hanya bisa dilihat dari konsumen rokok saja tetapi harus dilihat 

penanggungjawab pajak, yaitu pengusaha pabrik/Produsen yang untuk 

sementara nampaknya dampak pajak rokok hanya terkena imbas pada 

pengusaha kecil sedangkan yang berskala besar masih terus maju 

mengembangkan usahanya.  

4. Administrasi pajak rokok 

Pengadministrasian pajak daerah terkait dengan kemampuan administratif 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria untuk menilai kapasitas 

administrasi yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengadministrasian pajak 

daerah, yaitu: 334 

            “1. Realisasi perkiraan penerimaan yang secara potensial yang dapat 
diperoleh dari pajak daerah dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap 
orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak 
daerah membayar sesuai dengan kewajibannya. 

2. Biaya  akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan 
upaya pemungutan pajak daerah itu sendiri.” 

 

Administrasi pemungutan pajak daerah tidak bisa dipisahkan dengan kedua 

kriteria tersebut hal ini menyangkut efisiensi dan efektifitas administrasi pajak. 

Dan untuk merealisasikannya langkah yang harus ditempuh adalah:335 

“1. melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung 

atau membayar.  

 2.  melakukan perhitungan yang tepat. 

 3.  melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. 

 4. melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib 

pajak yang melanggar ketentuan 
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 5. melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk 

memastikan agar pajak diadministrasikan dengan baik.” 

 

Pengadministrasian pajak rokok  apabila dilakukan oleh pemerintah daerah 

provinsi akan sulit, karena tata niaga rokok yang masih sangat mobile dan 

akses pemerintah daerah provinsi terhadap data konsumsi masyarakat masih 

sangat terbatas. Sehingga pengadministrasian pajak rokok dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan metode 

pendistribusian menggunakan proporsi jumlah penduduk. 

Pengadministrasian pajak rokok oleh Kantor Bea dan Cukai dari satu sisi 

membuat nyaman pemerintah daerah provinsi karena tinggal menerima hasil 

saja. Tapi dari sisi lain justru akan mengurangi kemandirian fiscal. Pemerintah 

daerah akan semakin bergantung pada usaha pemerintah pusat untuk 

mendapatkan pendapatannya. Ini dapat mengakibatkan pemerintah daerah 

tidak terdorong untuk melakukan anggaran secara efisien dan masyarakat 

setempat tidak terdorong untuk mengontrol anggaran daerah karena merasa 

tidak dibebani dengan pajak. 

5. Kesepakatan Politis ketentuan pajak rokok 

Secara politis pajak rokok akan diterima dengan baik setelah terbangun 

kesepakatan antara pemerintah sebagai pihak pemungut dengan masyarakat 

yang dikenakan pajak rokok. untuk itu dalam pajak rokok sudah terdapat 

kejelasan obyek pajak, subyek pajak, dasar pengenaan, tarif pajak, 

mekanisme pembayaran serta administrasi pajak rokok. 

Terhadap Pajak rokok telah banyak menuai pro dan kontra sejak masa 

pembahasannya sampai dengan diajukannya uji material seperti telah 

disebutkan pada halaman terdahulu. Menurut peneliti hal-hal yang dapat 

dilakukan kedepannya adalah: 



1. Mengembalikan sepenuhnya pajak rokok menjadi pajak daerah sesuai 

dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan konsekuensi 

merubah tata niaga rokok yang mobile menjadi inmobile, dengan 

memperkuat basis data konsumsi rokok di level provinsi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Membentuk 

izin khusus di level provinsi terhadap pengusaha yang bergerak di bidang 

perindustrian rokok. 

2. Pemungutan pajak rokok tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dengan mengadakan penambahan pasal yang memberikan 

kepastian pemberlakuan  ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pemberlakuan Undang-Undang 

No. 39 Tahun 2007 tentang cukai dan melakukan harmonisasi hukum 

terhadap ketentuan peraturan daerah provinsi dengan  ketentuan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Rokok sehingga tidak terjadi persoalan hukum dalam pemungutan pajak 

rokok dikemudian hari. 

3. Mengembalikan kembali pajak rokok, sesuai dengan karakternya yaitu 

sebagai surcharge dari pusat kepada daerah dengan perkataan lain pajak 

rokok diambil kembali oleh  pemerintah sehingga menjadi pajak pusat 

namun hasilnya tetap diserahkan kepada daerah. Dan keempat distribusi 



pembagian hasil pajak rokok didasarkan pada pasokan produksi rokok pada 

masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota. 

4. Menyerahkan pajak rokok kepada kabupaten/kota. 

Dilihat dari kedekatan kegiatan usaha rokok dan dampak yang ditimbulkan 

oleh asap rokok lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat 

kabupaten/kota dan peruntukan dana bagi hasil pajak rokok paling sedikit 

50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenang maka akan lebih tepat pajak rokok 

diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan demikian 

upaya pengawasan terhadap kegiatan usaha terhadap pabrik rokok dan 

para perokok akan lebih efektif dapat berjalan. 

5. Pendistribusian pajak rokok.  

    Dampak dari pendistribusian pajak rokok terhadap masing-masing 

pemerintah provinsi akan sangat bergantung kepada metode pembagian 

pajak rokok. Apabila mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

PDRD, maka proksi yang digunakan dalam melakukan pembagian pajak 

rokok ke daerah adalah jumlah penduduk menurut peneliti masih kurang 

tepat karena konsumsi rokok  tidak digambarkan oleh jumlah penduduk. 

Belum tentu daerah provinsi yang penduduknya terbanyak terdapat banyak 

perokok. Seperti misalnya: “Provinsi dengan penduduk terbanyak tahun 

2015 adalah jawa barat 46.709.600 orang, Jawa Timur 38.847.600 orang 

Jawa Tengah 33.774.100, Sumatera Utara 13.937.800 orang, Banten 

11.955.200, DKI Jakarta 10.177.900 orang, Sulawesi Selatan 8.520.300 

orang, Lampung 8.117,300 orang.”336 Namun menurut data Kementerian 
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Kesehatan “perokok yang paling banyak terdapat di Kalimantan Tengah 

dan konsumsi rokok per batang setiap hari terbanyak di Bangka Belitung 

yang paling rendah di Sulawesi Tengah.”337 kemudian kalau dilihat “jumlah 

penduduk di Kalimantan Tengah tahun 2015, berjumlah 2.495.000. orang 

dan Kep. Bangka Belitung berjumlah 1.372.800 orang dan Sulawesi Tengah 

sebanyak 2.876.700 orang.”338 

    Oleh karena itu sebagai alternatif untuk mendekati konsumsi rokok per 

daerah kedepan perlu dicari upaya lain untuk mendekati keadaan riil 

konsumsi rokok yang ada pada suatu daerah provinsi, misalnya dengan 

menggunakan data riil pasokan produksi rokok yang masuk pada suatu 

daerah provinsi dan kabupaten/kota, atas dasar itulah pertimbangan 

pembagian hasil pajak rokok dilakukan, pemerintah membagi hasil pajak 

rokok sesuai pasokan produksi rokok yang masuk ke daerah provinsi, 

kemudian provinsi membagi hasil pajak rokok kepada daerah 

kabupaten/kota sesuai pasokan produksi rokok yang masuk kemasing-

masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, hal ini tentu dapat 

dilakukan dengan bekerja sama dengan kantor bea dan cukai dinas, BPS, 

dinas perindustrian dan/atau dinas perdagangan, dinas pendapatan daerah  

di masing-masing daerah provinsi kabupaten/kota dengan demikian 

pemerintah daerah  ikut aktif dalam mengupayakan pendapatan bagi 

daerahnya, sehingga dapat diprediksi jumlah konsumen rokok yang ada di 

masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota dan dalam melakukan 

penganggaran untuk pelayan kesehatan masyarakat yang khusus terkena 
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penyakit akibat dampak asap rokok akan menjadi lebih mudah dan 

transparan. 

6. kesesuaian pajak rokok sebagai pajak daerah  

    kesesuaian sebagai pajak rokok sebagai pajak daerah dapat ditinjau dari 

empat aspek, yaitu pertama pajak-pajak yang utamanya ditujukan sebagai 

alat stabilisasi perekonomian dan memperbaiki distribusi pendapatan, 

sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dalam 

penentuan basis, pentarifan, maupun pengadministrasian, kedua basis 

pajak yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi (mobile) sebaiknya tidak 

diserahkan ke daerah. Ketiga obyek pajak daerah hendaknya ada di semua 

daerah dan pajak daerah seyogyanya tidak boleh dibebankan kepada 

mereka yang bukan penduduk daerah bersangkutan. Dan keempat 

tuntutan administrasi dari pajak yang diserahkan kepada daerah 

seyogyanya disesuaikan dengan kapasitas administratif aparat dan sumber 

daya yang ada di daerah. 

Dalam menilai kesesuaian pajak rokok sebagai pajak daerah dapat dipaparkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah penguatan kapasitas fiscal 

pemerintah daerah dan bukan diarahkan sebagai alat stabilisasi 

perekonomian ataupun memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. 

Sehingga dari tujuannya, pajak rokok sesuai sebagai pajak daerah. 

2. Basis pajak rokok bersifat sangat mobile sehingga ditinjau dari mobilitas 

basis pajaknya pajak rokok masih memerlukan perbaikan mekanisme tata 

niaga rokok untuk dapat menjadi basis pajak daerah yang ideal; 



3. Konsumsi rokok sebagai obyek dari pajak rokok ada diseluruh wilayah 

Indonesia, namun masih sangat sulit bahkan tidak mungkin dideteksi 

apakah konsumen rokok membeli rokok di suatu provinsi dan merokok di 

provinsi tersebut. Sehingga ditinjau dari kesesuaian lokasinya, pajak rokok 

masih memerlukan perbaikan mekanisme tata niaga rokok untuk dapat 

menjadi pajak rokok yang ideal 

4. Pengaturan administrasi pajak rokok saat ini sangat memudahkan bagi 

pemerintah daerah untuk menjalankannya, sehingga cukup sesuai sebagai 

pajak daerah. 

Dari hal-hal tersebut di atas berarti walaupun pengaturan pajak rokok 

sudah cukup memenuhi kriteria basis pajak daerah yang baik, namun untuk 

menjadi pajak daerah yang benar-benar ideal, ketentuan pajak rokok masih 

memerlukan penyempurnaan, yaitu dengan membuat tata niaga rokok yang 

mobile menjadi inmobile, agar pada suatu saat kelak pajak rokok dapat dipungut 

oleh pemerintah daerah sehingga tidak bergantung kepada pemerintah untuk 

memperoleh pendapatannya. 

1.5. Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok dari Asas Kemanfaatan. 

1.5.1. Prinsip manfaat 

Prinsip manfaat menghendaki distribusi pajak yang sesuai dengan 

manfaat yang diterima dari pengeluaran-pengeluaran hasil pajaknya. Jika 

perpajakan melanggar prinsip manfaat, maka jasa-jasa umum merupakan suatu 

bentuk subsidi bagi para pemakainya, karena jasa-jasa itu diterima atas beban 

orang lain. 



Mengenai dasar penggunaan hasil pajak Rochmat Soemitro 

menyatakan:339 

       “Pajak-pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maka 

penggunaannya harus didasarkan pada undang-undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

menggambarkan seluruh perkiraan dan rincian hasil-hasil yang keluar 

dari setiap sumber pendapatan. Hasil pajak-pajak dibagi dalam 

kelompok pajak langsung dan pajak tidak langsung, yang kemudian 

diperinci lebih lanjut ke dalam hasil setiap pajak.”  

Dari APBN rakyat mengetahui perincian penggunaan pendapatan hasil-

hasil pajak yang akan digunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh 

digunakan untuk kepentingan orang pribadi ataupun kepentingan golongan 

tertentu. Dan setelah akhir tahun selesai harus diberikan pertanggungjawaban 

atas penggunaan pendapatan Negara melalui perhitungan anggaran. Anggaran 

tidak selalu sama dengan apa yang direalisasikan, dapat lebih, atau kurang dan 

ini akan terlihat dalam perhitungan anggaran. 

Marihot Pahala Siahaan menyatakan: “ada empat fungsi pajak bagi 

pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak, yaitu fungsi budgetair atau 

fungsi penerimaan Negara, fungsi regulerend (regulasi) atau fungsi mengatur, 

fungsi demokrasi, dan fungsi distribusi.”340 

Lebih jauh dijelaskan:341 

1. Fungsi budgetair/penerimaan disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau 

fungsi fiscal (fiscal function) disebut fungsi utama karena secara historis 

fungsi inilah yang pertama kali timbul. Disini pajak berfungsi untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara. 
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2. Fungsi regulerend/mengatur 

Fungsi regulerend/mengatur disebut juga fungsi tambahan karena sebagai 

fungsi pelengkap dari fungsi utama, di sini pajak dipergunakan oleh 

pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat 

dilakukan dengan cara yang bersifat positif, yaitu dengan cara mengatur yang 

dimaksudkan  untuk memberi dorongan kearah satu tujuan tertentu. Misalnya 

untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat, pemerintah 

mengadakan “pemberian perangsangan perpajakan” atau tax incentive, yang 

dapat memberi dorongan kepada wajib pajak untuk bekerja, menabung dan 

melakukan investasi. Sedangkan dengan cara yang bersifat negatif yaitu 

dengan mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan 

kehidupan masyarakat kearah suatu tujuan tertentu, hal ini dapat dilakukan 

dengan penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang 

mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok guna mencegah dan 

mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut. 

3. Fungsi redistibusi pendapatan 

Dalam fungsi ini pajak dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan 

kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat yang lain yang 

berpenghasilan rendah. Uang pajak yang dihasilkan kemudian dipakai untuk  

membiayai proyek-proyek pembangunan yang terutama dinikmati oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembangunan jalan, waduk, 

saluran irigasi, sekolah-sekolah negeri, puskemas dan lain-lain. Dengan 

demikian pajak secara tidak langsung digunakan pemerintah untuk melakukan 

redistribusi pendapatan masyarakat. 

4. Fungsi Demokrasi 



Dalam fungsi ini pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem 

kekeluargaan dan kegotong-royongan rakyat yang sadar akan baktinya 

kepada Negara. Membayar pajak adalah wujud peran serta masyarakat (wajib 

pajak) dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan 

pemerintah dan pembangunan guna mencapai tujuan Negara yang telah 

ditetapkan bersama oleh semua komponen bangsa. 

1.5.2. Kemanfaatan pajak rokok kedepannya.   

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pajak yang dipungut oleh 

pemerintah dari masyarakat, dana yang diperoleh dari pajak antara lain dapat 

dipergunakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pendorong 

investasi dan alat pemerataan pendapatan. Fungsi pajak berkaitan erat dengan 

manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak. 

Dikaji dari fungsi budgetair pajak, pemungutan pajak rokok sangat 

mendukung peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan 

daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, 

terbukti dengan banyaknya aliran dana pajak rokok ke Rekening Umum Kas 

Daerah, seperti terlihat dalam tabel 5 dan tabel 6 pada halaman 138 – 140 di 

atas. 

Kebijakan pemerintah dalam pajak rokok akhirnya lebih mengarah pada 

fungsi budgetair terbukti dengan semakin meningkatnya proporsi dan estimasi 

penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 72/PK/2015 telah ditetapkan 

estimasi penerimaan desember sebesar Rp. 969.155.109.000. dan estimasi tahun 



2016 sebesar Rp. 13.702.360.000.000. berarti disini penerimaan daerah dari hasil 

pajak rokok terus meningkat. 

Dikaji dari fungsi regulerend (mengatur) pajak rokok, di mana pemerintah 

menghajatkan dengan adanya pajak rokok diharapkan dapat mengurangi jumlah 

perokok/mengurangi konsumen rokok “tidak akan bisa terwujud”. Dengan 

demikian berarti juga bahwa keberadaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang berfungsi sebagai “a tool of social 

engineering,” 342 ( hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, dalam arti 

hukum sebagai suatu alat atau agent of change perubahan sosial sebagaimana 

yang direncanakan sebelumnya) belum bisa berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan.  

Mengapa demikian, hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah 

dalam pajak rokok masih anbigu di satu sisi pemerintah ingin peningkatan local 

taxing power  hal ini jelas akan diwujudkan dengan menjadikan pajak rokok 

sebagai fungsi budgetair, memasukkan uang sebanyak-banyak ke kas umum 

daerah provinsi dari hasil pajak rokok, namun jika  jumlah konsumen rokok 

berkurang, misalkan dengan meningkatkan tarif cukai dan tarif pajak rokok yang 

mengakibatkan harga rokok mahal hingga hanya terjangkau oleh orang-orang 

tertentu yang berduit maka dengan sendirinya pemasukan ke kas daerah akan 

berkurang. 

Menurut teori kepentingan setiap orang yang mempunyai kepentingan 

lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar pula. Dalam pemungutan 

pajak rokok kepentingan konsumen rokok dengan jasa pemerintah tidak 

terhubung secara langsung dengan besarnya pembayaran pajak rokok, dalam 
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arti bahwa besaran biaya pelayanan kesehatan masyarakat tidak ada sangkut 

pautnya dengan jumlah pajak rokok yang dibayarkan. Misalkan saja pemanfaatan 

pajak rokok untuk bantuan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat kurang 

mampu, seperti: pembelian obat-obatan; bantuan/subsidi pengobatan kepada 

masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat, besarannya tidak ada 

ada kaitannya dengan pajak rokok yang dibayarkan oleh seorang perokok.  

Dilihat dari ketentuan pemanfaatan pajak rokok paling sedikit 50% (lima 

puluh) persen untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum 

oleh aparat yang berwenang  secara specific berarti hasil pajak rokok sudah 

ditentukan penggunaannya. Secara teoritis kebijakan pemerintah dalam 

menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program 

pengeluarannya yang secara specific ditentukan peruntukannya lebih dikenal 

dengan istilah Earmarking tax dan telah banyak dipraktekkan di beberapa 

Negara. Konsep earmarking pada dasarnya dapat juga  diaplikasikan dalam 

bentuk penerimaan pemerintah lainnya bukan hanya pada pajak.  

Karakter earmarking Tax, yaitu “pertama pada alokasi hasil pajaknya 

yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan pajak yang dibayarkan tersebut, kedua ketika terdapat hubungan 

manfaat yang kuat antara pembayaran pajak dengan penggunaan hasil pajak 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran sektor pajak tersebut.” 

Dilihat dari karakter tersebut maka hasil pajak rokok belum sepenuhnya 

diearmark untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum karena 

baru hanya 50%, sementara manfaat yang kuat antara pembayaran pajak rokok 

dengan kebutuhan pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan 



penegakan hukum belum nampak dengan jelas karena pelayanan kesehatan 

masyarakat dan penegakan hukum tidak didanai dari pajak rokok saja tapi juga 

dari Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, dana pembantuan  serta DBH 

HCT. Jadi earmarking tax pada pajak rokok termasuk pada tipe Partial 

earmarking tax, bukan full earmarking tax  yang mendesain hasil pajak rokok 

sebagai-satu-satunya sumber pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dan 

penegakan hukum. 

Pertanyaannya kemudian apakah pendistribusian pajak rokok untuk 

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sudah tepat.  

Diketahui bahwa berdasarkan UU No, 28 tahun 2009 tentang PDRD 

bahwa hasil pajak rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan 

hukum paling sedikit 50% (lima puluh) persen dan tidak ada ketentuan yang 

jelas dari 50% (lima puluh) persen dimaksud berapa persen (%) untuk pelayan 

kesehatan dan berapa persen (%) untuk pelayan kesehatan, dengan demikian 

dapat diartikan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur 

pemanfaatan hasil pajak rokok sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

daerahnya.  

Kemudian karena  bidang pelayanan kesehatan dan penegakan hukum 

dananya bersumber dari dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, dana 

pembantuan dan  DBH HCT serta hasil pajak rokok, hal ini harus dipisahkan 

sehingga jelas masing-masing sumber pendanaan yang ada digunakan untuk apa 

saja. Seperti misalnya program pemanfaatan dana pajak rokok, untuk kegiatan 

peningkatan  pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi peningkatan aset 

daerah, kegiatan promosi kesehatan, dan bantuan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang kurang mampu serta koordinasi dan pengajuan penyusunan  



produk hukum daerah provinsi, nampaknya belum menyentuh secara langsung 

terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena penyakit akibat asap rokok. 

Di sisi lain sumber pembiayaan  penegakan hukum di bidang cukai adalah 

dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukain, dengan adanya pajak rokok pembiayaan 

untuk pelaksanaan penegakan hukum di bidang cukai dan pajak rokok menjadi 

bertambah. Dalam hal ini kemanfaatan dari pajak rokok nampaknya masih 

kurang jelas masih kurang optimal untuk menjamin kesehatan para perokok 

sebagai penyumbang tunggal/pembayar pajak rokok, bahkan para perokok 

diperlakukan secara tidak manusiawi karena diharuskan merokok ditempat 

khusus yang kurang layak (area smoking) yang tidak memadai. Misalkan contoh 

dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2013 dinyatakan: 343 

    “Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan: 
a. Merupakan ruang terbuka hijau atau ruang yang berhubungan 

langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan 
baik; 

b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang 
digunakan untuk beraktivitas; dan 

c. Dilengkapi dengan alat peghisap udara.” 

Dari segi pengaturan rumusan tempat khusus merokok nampaknya ideal 

namun kalau dilihat secara kasat mata area smoking yang dibangun oleh 

pemerintah daerah nampaknya belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. 

Kedepan perlu diprogramkan earmarking hasil pajak rokok yang secara 

specific, sehingga jelas pemanfaatan hasil pajak rokok yang terpisah dengan 

pendanaan dari sumber lain dan jelas hubungan antara program specific yang 

direncanakan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. 

                                                           
343 Lihat Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2013. 



1.6. Rekonstruksi Pengaturan Pajak Rokok dari Aspek Kepastian 
Hukum  

1.6.1. Kepastian hukum (Rechtzekerheid) 

Undang-undang pajak bertujuan memberikan kepastian hukum, dan 

belum terdapat kesesuaian paham tentang pengertian kepastian hukum .  

Menurut Gustav Radbruch:344 

 “terdapat dua macam penegertian kepastian hukum, yaitu kepastian 
hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum 
berguna jika berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam 
masyarakat. hukum harus tetap berguna, karena Kepastian hukum oleh 
karena hukum memberi tugas hukum yang lain yaitu keadilan hukum. 
Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut 
sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang 
tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Undang-
undang dibuat berdasarkan Rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang 
sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat 
istilah-istilah yang ditafsirkan secara berlain-lainan.”  

 

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyatakan:345 

”Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu, pertama adanya 
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa 
yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan 
hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena 
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 
apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap 
individu.” 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ”ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas (tidak menimbulkan 

keragu-raguan/multi-tafsir) dan logis (ia menjadi suatu sistem norma dengan 

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma)”.346 

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk 

                                                           
344 http://afnerjuwono. Blogspot.com.co.id. Diunduh tanggal 3 Desember 2015. 
345 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, ( Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011), hlm. 137. 
346 http://afnerjuwono. Blogspot.com.co.id. Diunduh tanggal 3 Desember 2015. 
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konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum dalam 

pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap, konsisten dan konsekuen.  

Rochmat Soemitro memberikan pengertian tentang kepastian hukum, 

bahwa: 347 

 “ketentuan undang-undang tidak boleh memberikan keragu-raguan. 
Harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama 
secara terus-menerus. Undang- undang harus disusun sedemikian rupa 
sehingga tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan 
interpretasi yang lain daripada yang dikhendaki oleh pembuat undang- 
undang.”  

 

Untuk memberikan kepastian hukum ini perlu diperhatikan beberapa 

faktor, yaitu:348  

 “a. Materi obyek  

      Mengenai materi/obyek harus diuraikan secara jelas dan tegas, yang 

tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan 

kesempatan kepada pihak manapun untuk memberikan interpretasi 

lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian, juga 

penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan 

kepastian hukum.  

c. Subyek yang tersangkut  
      Subyek yang tersangkut diuraikan secara tegas dengan menyebutkan 

kualifikasinya, sifat, tempat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Subyek dan 

obyek harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin 

diinterpretasikan lain. Sebab, kalau masih dapat ditafsirkan lain maka 

akan terjadi bahwa subyek yang tidak tercakup dalam definisi itu 

mungkin dapat dimasukkan di dalamnya, umpamanya dengan jalan 

interpretasi analogis.  

     c.   Pendefinisian   

                                                           
347 Rocmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Bandung: Penerbit PT. 

Eresco, 1988), hlm. 6. 
348 Ibid, hlm 6-13. 



      Pendefinisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya 
dapat tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan 
didefinisikan. Sistematika pendefinisian mempunyai peranan yang 
sangat penting. Ada pendefinisian secara luas dan ada pendefinisian 
secara sempit. Kedua-duanya masing-masing mempunyai 
konsekuensi sendiri-sendiri.  

      Pendefinisian secara sempit, lebih memberikan kepastian hukum 
karena pendefinisian secara sempit menggunakan cara yang limitatif, 
hanya yang disebut saja yang termasuk dalam ruang lingkup 
peraturan perundang-undangan. Yang tidak disebut secara positif, 
tidak tercakup oleh undang- undang.  

     d.   Penyempitan/perluasan materi  
      Penyempitan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus 

dilakukan dalam undang-undangannya sendiri. Hal itu untuk 
kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau perluasan materi 
sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang 
lebih rendah dari undang-undang atau dilakukan dalam memori 
penjelasan.  

      e.  Ruang lingkup  
      Daya mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak saja 

ditentukan oleh materinya, tetapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang 
lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh obyek, 
subyek, dan wilayahnya. Berbeda dengan pajak rokok yang 
dinyatakan sebagai pajak daerah provinsi namun pemungutannya 
dapat saja dilakukan di daerah lain apabila di daerah yang 
bersangkutan tidak terdapat pengusaha pabrik rokok/produsen dan 
importir rokok yang memiliki NPPKBC. 

      f.  Penggunaan bahasa hukum dan  istilah yang baku  
      Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum 

dan penggunaan istilah yang dibakukan. Bahasa hukum adalah 
bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas. Karena bahasa 
hukum merupakan bahasa Indonesia, maka harus tunduk pula pada 
norma-norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang 
lazimnya digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang yang 
mempunyai profesi dalam bidang hukum, seperti, hakim, jaksa, 
pengacara. Bahasa hukum harus singkat, jelas dan tegas, tanpa 
mengandung keragu-raguan dan arti ganda. 

      Istilah-istilah digunakan secara konsekuen dan pasti. Untuk suatu 
pengertian digunakan satu istilah yang sama, karena penggunaan 
istilah yang berlainan dan tidak konsekuen menimbulkan 
ketidakpastian hukum.” 

 

Dalam pemungutan cukai istilah yang digunakan adalah Cukai Tembakau 

sedangkan dalam pajak rokok istilah yang digunakan adalah cukai rokok namun 

karena cukai tembakau meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun oleh pembentuk 

undang-undang dimaknai bahwa cukai tembakau sama dengan cukai rokok. 



Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sangat 

kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, 

baik interpretasi yang dilakukan oleh pemohon banding (dalam bidang pajak) 

maupun  oleh hakim pada pengadilan pajak, sehingga dapat saja mengakibatkan 

konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak dapat diketahui lebih dahulu atau 

akan menimbulkan pending atas pengaturan yang definitif. 

Ketidakpastian semacam ini dapat dieleminasi dengan dikeluarkannya 

surat edaran (ruling) dari instansi pajak yang dapat berupa interpretasi resmi 

sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan atau dapat 

berupa petunjuk pelaksanaannya. 

Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam salah satu 

asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, adalah “asas 

certainty (kepastian hukum) dimaksudkan supaya pajak yang dibayar oleh 

seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar 

(not arbitry)”.349 kepastian hukum dalam pajak rokok dimaksudkan harus jelas 

berapa jumlah pajak yang harus dibayar, siapa yang menjadi subyek pajak/wajib 

pajak, apa obyek pajaknya, apa dasar pengenaan pajaknya, berapa tarifnya, 

dimana harus dibayar dan kapan harus membayar. 

1.6.2. Kepastian hukum pajak kedepannya.  

Diketahui bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 merupakan dasar 

konstitusional pemungutan pajak oleh Negara terhadap rakyat,  sekaligus 

mengandung dasar falsafah pajak, dan mengharuskan pemungutan pajak 

dilakukan berdasarkan undang-undang, serta dalam pembentukan suatu undang-

                                                           
349 R. Santoso Brotodiharjo, Op. Cit, hlm. 28. 



undang wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR perlu menyerap aspirasi rakyat 

yang diwakilinya sebelum menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi 

undang-undang. 

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa:350 

 “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.” 

 

Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak Adam Smith 

memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka 4 (empat) 

syarat harus dipenuhi, yaitu:351 

“a. Equality and equity, mengandung arti persamaan dan kesamaan, 
dimana undang-undang pajak harus memberi perlakuan yang sama 
terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama, tidak 
boleh ada diskriminasi. 

          b. Certainty, mengandung arti kepastian. Undang-Undang pajak harus 
dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, mengenai 
pajak apa yang harus ia bayar, berapa pajak yang harus dibayar, 
kapan pembayarannya, dimana harus membayar apa hak dan 
kewajiban mereka dan sebagainya. 

c. Convinience of Payment, bahwa pajak harus dipungut pada saat yang 
tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan 
dengan kemampuan membayar wajib pajak yang tidak sama. 

d. Economic of collection, dalam undang-undang pajak juga harus 
diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/ 
pemungutan  pajak dengan hasil pemungutan pajak, di mana biaya 
pemungutan harus lebih kecil dari hasil pajak yang dipungut.”  

Sementara Rochmat Soemitro berpandangan bahwa pembuatan undang-

undang pajak hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:352 

                                                           
350 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm.78. 
351 Adam Smith Dalam Rocmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Op. Cit. 

hlm. 15. 



a. syarat yuridis, di mana pajak haruslah adil dan mencakup sisi 

aturannya di mana pajak yang dipungut harus sesuai dengan 

kekuatan membayar (daya pikul). Pelaksanaan undang-undang pajak 

pun harus diawasi sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan 

dalam pemungutan pajak. 

b. syarat ekonomis, di mana pajak harus dibayar dari penghasilan 

rakyat, tidak boleh menghalang-halangi kelancaran usaha rakyat baik 

di bidang perdagangan maupun  industry, pajak tidak boleh membuat 

wajib pajak jadi bangkrut. 

c. syarat keuangan, di mana hendaknya pajak yang dipungut cukup  

untuk membiayai sebagian pengeluaran Negara dan pembangunan. 

Kedua pendapat tersebut di atas mensyaratkan bahwa pemungutan pajak 

harus dilakukan dengan undang-undang yang mencerminkan rasa keadilan, 

memberikan kepastian hukum, tidak memberikan beban yang berat kepada 

rakyat dan hasilnya dapat membiayai sebagian pengeluaran rutin pemerintah dan 

untuk pembangunan.  

Setiap peraturan perundang-undangan pajak tentu diharapkan akan 

terpenuhi semua syarat-syarat pembentukannya sehingga menjadi undang-

undang yang baik sehingga  tidak menimbulkan problem hukum yang  ada, 

seperti:353  

a. Norma yang kabur, tidak jelas      : vagueness norm; 
b. Norma yang ambigu   : ambiguities norm; 
c. Norma yang tidak konsisten  : inconsintency norm; 
d. Norma yang kosong   : Vacuum norm  

 

Hal pengaturan pajak rokok pada Undang-Undang Nnomor 28 tahun 2009 

tentang daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 2 

ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 
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Bandung: Eresco, 1977), hlm. 21- 22. 
353 Isrok, dkk,  Percikan Pemikiran Hukum (Dari Forum Doktor Kepada Almamater 

Fakultas Hukum UB), (Yogyakarta: Penerbit Litera,  2015), hlm.xviii. 



94 ayat (1) c dan Pasal 181 yang kemudian dibreakdown kedalam peraturan 

daerah provinsi se Indonesia dari hasil kajian terdapat problem hukum.  

Problem hukum dalam pemungutan pajak rokok, disebabkan karena 

adanya inkonsistensi istilah  dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah yang menetapkan dasar pengenaan 

pajak rokok adalah cukai rokok, sementara istilah cukai rokok tidak dikenal dalam 

Undang-Undang Cukai. Pasal 4 Undang-Undang  No. 39 Tahun 2007 tentang 

cukai menggunakan istilah Cukai hasil tembakau. Sehingga dilihat dari sisi 

pendifinisian kata “cukai rokok” dan “cukai hasil tembakau” yang meliputi sigaret, 

cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, segi 

gramatikal berbeda pemaknaannya, sehingga tidak memberikan suatu kepastian 

hukum.  

Definisi Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah,354 maka dapat dimaknai disini bahwa pemerintahlah yang harus 

membayar pajak rokok, sementara kenyataannya pemerintah hanya sebagai 

pemungut pajak terhadap para wajib pajak rokok. 

Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi namun 

dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dinyatakan: ”pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang 

memungut cukai bersamaan dengan pemungutan pajak rokok.”355 kemudian 

Pemerintah berdasarkan   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok 

                                                           
354 Lihat Pasal 1 angka 19 UU PDRD.  
355 Lihat Pasal 27 ayat (3) UU PDRD. 



menetapkan bahwa “pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan 

Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.”356 Hal ini berarti mengubah 

karakter pajak rokok sebagai pajak menjadi surcharge, yaitu suatu jenis 

pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang hasilnya diserahkan kepada 

daerah. Akibatnya terjadi ketidakkonsistenan dalam pemungutan pajak rokok. 

Pajak Rokok dinyatakan sebagai pajak daerah provinsi namun pemungutannya 

dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai yang merupakan aparat pusat yang tidak 

tunduk kepada ketentuan-ketentuan daerah. 

Penempatan Pasal 27 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 115/PMK.07/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak Rokok sebagai ketentuan dalam pemungutan pajak rokok 

dapat menggeser keberlakuan peraturan daerah, seperti digambarkan pada 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356 Lihat Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 
tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok 



Bagan 2: Delegasi kewenangan Pemungutan Pajak Rokok Kepada Kantor Bea 

dan Cukai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

1. Pengaturan Pajak rokok di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian  dibreakdown dalam 

Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah, atau Peraturan Daerah 

tentang Pajak rokok. Seperti dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  

ketentuan pajak rokok diatur dalam  BAB VIa Pajak Rokok Pasal 44a sampai 

dengan Pasal 44j. Sedangkan contoh peraturan daerah yang mengatur 

khusus pajak rokok adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 

Pengaturan Pajak 

Rokok 

UU No. 28 Tahun 2009 

tentang  PDRD 

Peraturan Daerah 

tentang Pajak Daerah 

atau Peraturan Daerah 

tentang Pajak Rokok 

Pemungutan pajak 

rokok 

Pengaturan Cukai 

UU No. 39 Tahun 2007 

Tentang Cukai 

Pasal 27 ayat (3) 

UU PDRD Jo Pasal 

2 ayat (4) 

Permendagri No. 

115/PMK.07/2013 

sebagaimana 

diubah dengan 

Permendagri No. 

102/PMK.07/2015 

tentang Tata Cara 

Pemungutan dan 

Penyetoran Pajak 

Rokok 

Kantor Bea dan Cukai 



ayat (3) UU PDRD Jo Pasal 4 ayat (4) Permendagri No. 115/PMK.07/2013 

sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 102/PMK.07/2015 tentang 

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok kewenangan 

pemungutan pajak rokok didelegasikan kepada Kantor Bea dan Cukai.  

 Kantor Bea dan Cukai merupakan aparat pemerintah yang tunduk pada 

aturan pusat, dalam arti melaksanakan  UU No. 39 Tentang Cukai dan  

Permendagri No. 115/PMK.07/2013 sebagaimana diubah dengan 

Permendagri No. 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Permendagri No. 

115/PMK.07/2013  Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.  

Dengan demikian berarti dalam pemungutan pajak terdapat dualisme 

pengaturan di satu sisi pengaturan pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang pajak rokok  di sisi lain berlaku juga ketentuan Undang-Undang No.39 

Tahun 2007 tentang Cukai dan Permendagri No. 115/PMK.07/2013 sebagaimana 

diubah dengan Permendagri No. 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan 

Permendagri No. 115/PMK.07/2013  Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran 

Pajak Rokok karena dalam pemungutan pajak rokok berlaku ketentuan/istilah-

istilah yang dipergunakan dalam pemungutan cukai, seperti  Surat 

Pemberitahuan Pajak Rokok, (SPPR), Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok 

(SKP-PR), Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dalam pemungutan pajak rokok 

diabaikan. Kemudian dalam pemungutan pajak rokok tidak ada pengaturan yang 

mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Bea dan Cukai. 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Inkonsistensi dan disharmonisasi hukum dalam pengaturan pajak rokok 

pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah terjadi karena  pembentuk undang-undang menyamakan 

pajak daerah dengan surcharge, sifat pajak rokok yang obyektif, belum 

konsistennya arah fungsi pemungutan pajak rokok, kearah fungsi 

budgetair atau fungsi regulerend, dan kurang tepatnya pemanfaatan hasil 

pajak rokok.   

5.1.2. Rekonstruksi pengaturan pajak rokok sesuai asas keadilan distribusi 

pembagian hasil pajak rokok didasarkan pada jumlah hasil riil 

pemungutan pajak rokok  pada  masing-masing daerah provinsi dan 

kabupaten/ kota, rekonstruksi pengaturan pajak rokok sesuai asas 

kemanfaatan,  pemisahan sumber pembiayaan bagi pelayanan kesehatan 

masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak asap rokok dengan 

sumber pembiayaan yang lain, rekonstruksi pengaturan pajak rokok 

sesuai asas kepastian hukum, perubahan ketentuan Pasal 1 angka 19, 

dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

5.2. Saran 

5.2.1. Pemerintah perlu menegaskan arah fungsi regulerend dalam pemungutan 

pajak rokok dengan meningkatkan jumlah tarif pajak rokok. 

5.2.2. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah  perlu merubah ketentuan 

Pasal 1 Angka 19 menjadi: pajak rokok adalah pajak atas pembelian 



rokok yang dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak rokok, atau   

Pajak rokok adalah pajak atas pembelian rokok yang dipungut oleh 

pemerintah melalui Kantor Bea dan Cukai terhadap wajib pajak rokok. 

Pasal 27 ayat (4) menjadi: Pajak rokok yang dipungut oleh instansi 

pemerintah sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) disetor direkening kas 

umum daerah secara proporsional berdasarkan hasil riil pemungutan 

pajak rokok pada wilayah provinsi, kabupaten/kota. Pasal 27 ditambah 

satu ayat lagi, yaitu: ayat (6) Akibat hukum yang timbul dari peralihan 

kewenangan pemungutan pajak rokok sesuai dengan ayat (3) dan ayat 

(5) di atas diselesaikan melalui ketentuan  yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang ini  dan/atau peraturan daerah provinsi setempat. 

5.2.3. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota perlu membentuk Balai 

Pengobatan Paru-Paru yang khusus melayani masyarakat yang terkena 

penyakit akibat dampak asap rokok sehingga  terlihat dengan nyata 

alokasi dari hasil pajak rokok. 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438). 

 
Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan 
Manajemen Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan RI. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan  Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 
2015. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK. 07/2013 

Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok. 
  
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Rokok. 

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 66/PK/2014 Tentang 

Proporsi Pembagian Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Untuk 

Tahun Anggaran 2015. 
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Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 72/PK/2015 Tentang 
Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing 
Provinsi Untuk Tahun Anggaran 2016. 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 
Nomor 9-10-  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 69). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1  
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2011 Nomor 2  
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 13 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 
SERI B,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor -) 

 
Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor - 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor ). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok. 

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 19  Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 26). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak 

Rokok. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8  
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273). 

 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2014 Nomor 102  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1006. 

 

 

 




