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Abstrak 

Artikel ini mengkritisi penggunaan istilah hukum pajak dan 
dengan demikian memajukan tesis kontra atas pemahaman 
konseptual yang sejauh ini berlaku sebagai mainstream 
dengan penggunaan istilah hukum pajak tersebut. Artikel ini 
berargumen bahwa penggunaan istilah hukum pajak tidak 
tepat karena hal itu tidak dibarengi dengan asas-asas/prinsip
prinsip hukum yang secara memadai menyokongnya. 
Konsep pajak maupun perpajakan bukan merupakan konsep 
yang dapat ditelusuri validitasnya di dalam konsep-konsep 
yuridis itu sendiri sehingga istilah yang lebih tepat adalah 
hukum dan pajak ( dengan kandungan pengertian yaitu 
pengaturan mengenai pemungutan pajak oleh negara). 

Key Words: Taxation; the Law 

I. Pendahuluan 

::" ·. .. -, . . 
. ' 

Konon zaman dahulu orang-orang telah menganggap bijaksana 
dan berbudi luhur serta merasa bangga ootuk secara sukarela turut serta 
memelihara kelangsungan hidup negaranya. 1 Dengan cara demikian sudah 
tentu diwaktu itu pajak belum dikenal, hal ini dikarenakan pengeluaran
pengeluaran para raja dan keperluan negara masih d.ibiayai oleh 
penghasilan dari harta kekayaan raja. Bilamana teijadi pengeluaran negara 
yang beijumlah besar dan tidak dapat dicukupi dari kekayaan pribadi raja, 
~aka barulah dimintakan swnbangan secara sukarela dari rakyat baik 

1 Dari bacaan tert:kam pengetahuan sejarah yang mana pikiran seperti itu dapat dilihat 
pada alam pikiran rakyat Yunani kuno. Pikiran demikian masih dijumpai sampai 
jatuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, bahkan sampai diketemukannya benua 
Amerika. Jauh sebelumnya. pikiran demikian itu dapat kita ketahui pula dari perilaku 
rakyat dan raja-raja dalam Kitab Perjanjian Lama. 
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berupa barang maupun uang, dan rakyat yang dapat memberikan 
sumbangan sukarela terse but dapat merasa bangga. 2 

Akan tetapi, entah pula sejak kapan, lama kelamaan permintaan 
sukarela tersebut berubah menjadi permintaan secara paksaan. Perubahan 
dari sukarela menjadi paksaan itu lebih didorong lagi oleh adanya 
perluasan daerah jajahan ( ekspansi) negara di mana para rakyat di wilayah 
yang baru dimasuki itu tidak mau memberikan sumbangan sukarela tanpa 
dilakukannya secara paksa. 3 Sejak itulah mungkin mulai dikenal 
sumbangan secara paksa, yang kemudian di zaman sekarang dikenal 
dengan sebutan (pungutan) pajak. 

Tulisan ini mencoba menunjukkan hakekat pajak dalam sudut 
pandang hukwn, dalam arti hukwn sebenarnya hanya digunakan untuk 
memberikan legalitas atas pengutan pajak. Melalui penjelasannya secara 
singkat, kemudian dicoba untuk melihat apakah pajak di dalam konstruksi 
hukum dapat atau sesuai dengan prinsip-prinsip atau teori atau konsep 
hukum universal. 

II. Pengertian Pajak 

Pemahaman terhadap pajak melalui definisi yang diberikan oleh 
para ahlinya, menunjukkan pengertian yang bervariasi tentang pajak, 
bercampur anasir kekuasaan, ekonomi, dan hukum. Sehingga definisi
definisi itu sebenamya bukanlah definisi yang memberikan pengertian 
sesungguhnya atau asali dari pajak. Beberapa definisi dimaksud, antara 
lain: 

1. Sumbangan wajib dari orang kepada pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran termasuk di dalamnya pengeluaran umum, tanpa 
mendapat keuntungan yang secara khusus dapat ditunjuk (Edwin 
R.A. Seligman).4 

2. Pungbtan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk 
pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya 
tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedang 

2 S.F Marbun dan M. Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, h. 131. 
3 Ibid. 
4 Edwin R.A. Seligman dalam Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, h. 11 
(selanjutnya disebut Rochmat Soemitro 1). 
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pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan (B. Usman danK. 
Subroto).5 

3. Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 
mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat 
ditunjukkan, yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran 
umum dan yang dipergunakan sebagai alat pendorong, 
penghambat atau pencegah (Rochmat Soemitro ). 6 

4. luran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat 
Soemitro).7 

' 

5. Kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga 
negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai 
keperluan negara berupa pembangunan .: nasional yang 
pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan
peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara (Rimsky K. 
Judiseno ). 8 

6. luran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 
(wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat 
prestasi (balas jasa) kembali yang langsung (C.S.T Kansil).9 

7. Kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha 
dalam ne~ara itu dan memperoleh perlindungan (Cort Van der 
Linden).1 

8. Prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum 
dan yang dapat dipaksakan (Smeeth MJH). 11 

9. Perikatan yang timbul karena oleh undang-undang, yang 
mewajibkan kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh UU (taatbestand) untuk membayar sejumlah uang 
kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat 
imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang dipergunakan 

s B. Usman dan K. Subroto, Pajak Indonesia, h. 16. 
6 Rochmat Soemitro 1, Op.cit., h. 11. 
7 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, h. 22-23 
(se1anjutnya disebut Rochmat Soemitro 2). 
8 Rimsky K. Judiseno dalam Tri Budiono, Pajak Dalam Perspektif Hukum, h. 2. 
9 C.S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, h. 324. 
1° Cort Vander Linden dalam H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, h. 21-22. 
11 M.J.H. Smeeth dalam Ibid., h. 23-24. 
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untuk membiayai pengeluaran negara dan sebagai alat (pendorong 
dan penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan 
negara (Rochmat Soemitro ). 12 

10. Keseluruhan peraturan-peraturan yang meliuputi wewenang 
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan 
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas 
negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang
orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar 
pajak atau wajib pajak (Santoso Brotodihardjo ).13 

Terbatas dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditujukkan 
setidaknya arti pajak yang sesungguhnya belumlah nampak jelas, sebab 
pengertiannya - terutama selalu dikait-kaitkan atau dibungkus dengan 
aspek (dimensi) hukum. Karenanya tetap saja belum bisa dimengerti 
sesungguhnya atau hakekat sebenarnya pajak itu sendiri. 

Dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan itu, maka unsur-unsur 
atau makna hukum yang ada dalam definisi-definisi itu, perlu 
diidentifikasi. Unsur-unsur atau dimensi bermakna hukum dalam definisi
definisi tersebut, dapat dipilah menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 

1. kewajiban kenegaraan; sumbangan wajib; wajib membayarnya; 
2. dapat dipaksakan; berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan; diatur dalam 
undang-undang dan peraturan-peraturan; 

3. keseluruhan peraturan-peraturan; perikatan yang timbul oleh 
undang-undang; wewenang pemerintah. 

Melalui cara dengan mengeluarkan unsur-unsur atau makna yang 
terkait dengan konsep hukum, maka masing-masing definisi-definisi 
tersebut dap't dirumuskan kembali menjadi definisi baru sebagai yang 
dimaksudkatt dengan pengertian pajak. Definisi pajak dengan demikian, 
antara lain: 

1. Sumbangan dari orang kepada pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran tennasuk di dalamnya pengeluaran umum, tanpa 
mendapat keuntungan yang secara khusus dapat ditunjuk. 

12 Rochmat Soemitro 2, Op.cit, h. 12. 
13 Santoso Brotodihardjo dalam S.F Marbun dan M. Mahfud M.D, Op.cit, h. 131. 
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2. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, yang hasilnya 
dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, 
yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada 
pembayarannya. 

3. Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik dengan 
tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung 
dapat ditunjukkan, yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran 
umum dan yang dipergunakan sebagai alat pendorong, 
penghambat atau pencegah. 

4. luran rakyat kepada kas negara dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

5. Pengabdian serta peran aktifwarga negara dan anggota masyarakat 
lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa 
pembangunan nasional untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 

6. luran kepada negara dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) 
kembali yang langsung. 

7. Pengeluaran penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha 
dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. 

8. Seseorang yang membayar sejumlah uang kepada (kas) negara 
tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, 
yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan 
sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan 
diluar bidang keuangan negara. 

9. Pemerintah mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya 
kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. 

Definisi-definisi baru di atas yang demikian itulah yang menujukkan arti 
atau hakikat pajak yang sesungguhnya, sebagaimana dikenal dengan 
terminologi atau konsep pajak yang asali (murni). 

Bilamana diambil ciri-ciri atau karakteristiknya, maka melalui 
definisi-definisi baru tadi, pajak dalam arti yang sebenamya memiliki ciri
ciri: 

1. Pungutan berdasar kemauan kekuasaan pemerintahan atau negara; 
' 2. Dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; 

3. Tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah; 
4. Salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah; 
5. Berfungsi bagi pengatur anggaran negara. 

Karakteristik pajak yang tidak berbeda dengan hal tersebut - namun untuk 
tujuan mendapatkan arti pajak yang sesungguhnya sengaja dihilangkan 
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anasir hukum "berdasarkan atas undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya" dalam unsur yang pertamanya, ditunjukkan Tri Budiono 
melalui penyimpulannya sebagai berikut: 

1. Dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah; 

2. Mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta 
(wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut 
pajak/administrator pajak); 

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun 
pembangunan; 

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) 
individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh para wajib pajak; 

5. Berfungsi budgeter (anggaran) yaitu mengisi kas negaralanggaran 
negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan 
sosial (fungsi mengatur/regulatif). 14 

Atas dasar karakteristik tersebut, maka dapat dibuat rumusan 
pengertian pajak yang mencerminkan hakekat sebenarnya pajak melalui 
definisinya. Dengan cara demikian maka setidaknya diperoleh tiga 
definisi yang perumusannya agak berbeda namun isinya senada 
(sehakekat satu sama lainnya) yang menjelaskan pengertian pajak 
sebagaimana yang sebenarnya. 

a. Pajak adalah pungutan berdasar kemauan kekuasaan pemerintahan 
atau negara yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak menuntut 
adanya kontra prestasi dari pemerintah, merupakan salah satU 
sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah dan fungsi pengatur 
anggpran negara. 

b. Pajd: ialah iuran15 kepada negara dengan tidak mendapat balas 
jasa kembali, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 
Definisi ini lebih menekankan kepada sumbangsih dan peranserta 
rakyat terhadap negaranya dan menolong sesama warga negara. 

14 Tri Budiono, Op.cit., h. 2-3. 
15 Oleh karena namanya iuran, maka sifatnya sukarela yakni pemberian yang tidak 
diwajibkan. 
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c. Pajak adalah pungutan oleh pemerintah yang merupakan alih dana 
dari sektor swasta ke sektor negara, namun tidak dapat ditunjukkan 
adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran 
pajak, yang diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah; dan 
memiliki fungsi anggaran serta pengaturan kebijakan. 
Definisi ini lebih menekankan kepada fungsi dari pajak, yakni 
budgeter: mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan regulatif: alat 
untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan 
sosial. 

Ke tiga definisi tq-sebut menunjukkan perumusan pengertian pajak 
yang demikianlah yang dapat dipertanggungjawabkan, selain 
menunjukkan hakekat·pajak itu sendiri tetapi juga tidak mengaburkan 
pemahaman konsep pajak dengan hukum pajak. Apabila diinginkan suatu 
pengertian pajak yang "semakin mumi", sesuai dengan kodrat atau sesuai 
mama dasar asali-nya, maka diperlukan langkah terakhir berupa 
penghilangan anasir atau dimensi "ekonomi"nya, yaitu: "untuk membayar 
(pembiayaan) pengeluaran umum pemerintah; sebagai alat untuk 
mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara; untuk kesejahteraan 
bangsa dan negara." 

Dengan cara mengeluarkan unsur terakhimya yaitu anasir/dimensi 
ekonominya, maka masing-masing definisi basil dari penghilangan anasir 
terkait hukumnya tadi dapat dirumuskan lagi sebagai definisi yang 
memberikan pengertian asali mengenai pajak. Definisi asali dari pajak 
dengan demikian, adalah: 

a. Sumbangan atau iuran warga negara (rakyat) kepada pemerintah 
(negara), tanpa m~dapat keuntungan (balas jasa, kontra prestasi) 
yang secara khusus (langsung) dapat ditunjuk. 

b. Bentuk pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota 
masyarakat lainnya terhadap negara. 

c. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, yang balas jasanya 
tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya; atau 
seseorang yang membayar sejumlah uang kepada negara tanpa 
mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk; 
a tau 
atau pemerintah yang mengambil kekayaan seseorang warga 
negara. 
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d. Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor puh1ik dengan 
tidak mendapat imhalan (tegenprestatie) yang 
secara 1angsung dapat ditunjukkan. 

e. Penge1uaran penduduk negara untuk dapat menetap serta herusaha 
dalam negara itu dan mempero1eh per1indungan. 

Bilamana diamhil ciri-ciri atau karakteristiknya, maka me1alui 
definisi-definisi asali pajak itu, pajak dalam arti yang asali memiliki ciri
ciri: 

1. sumhangan atau iuran atau pungutan; 
2. diherikan o1eh perorangan warga negara atau rakyat kepada negara 

(pemerintah) hila herupa sumhangan atau iuran, dan dipungut o1eh 
pemerintah hila hentuknya pungutan; 

3. tidak menimhulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah; 
4. terjadi alih dana (sumher daya) dari sektor swasta ke sektor 

negara. 

Atas dasar karakteristik tersehut, maka dapat dihuat rumusan 
pengertian pajak yang mencerminkan hakikat asalinya, yakni: 

(a) Pajak ialah sumhangan atau iuran yang diberikan o1eh perorangan 
warga negara (rakyat) kepada pemerintah (negara) dengan tidak 
mendapat halas jasa kemhali dari pemerintah; atau 

(b) Pajak adalah pungutan yang dilakukan (dipungut) o1eh pemerintah 
yang tidak menuntut kontra prestasi dari pemerintah, sehingga 
terjadi alih dana (sumher daya) dari sektor swasta ke sektor 
negara. 

Sudah tentu definisi tersehut tidaklah sesuai dengan pemahaman pajak 
sehagaimana yang dimengerti sekarang, mengingat rumusan demikian 
memang IJlerupakan pengertian pajak dalam makna asalinya, sehe1um 
diintrodusi'r o1eh politik keuangan pemerintah dan diheri kekuatan hukum 
yang memaksa serta pengaturannya dalam hentuk undang-undang. 

Dalam arti, memang se1ama ini te1ah terjadi ketidaktepatan 
mengkonstruksikan ke dalam satu konsep menjadi "hukum pajak". Sehah 
kenyataan yang sehenamya merupakan dua konsep "hukum" dan "pajak", 
yang sesungguhnya hanya memiliki huhungan arti antara "hukum dan 
pajak". Uraian-uraian se1anjutnya akan memhahas hal tersehut yang 
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bertujuan menWtjukkan bahwa dalam perspektif ilmu hukum sebenamya 
yang ada hanya korelasi hukum dan pajak, bukanlah hukum pajak. 

m. Muatan Pengaturan Dalam Pajak 

Sebagaimana terekam dalam sejarahnya, pajak merupakan pranata 
dalam masyarakat yang keberadaannya mengalami pergeseran dari 
inisiatif warga negara menjadi keinginan · dominan negara melalui 
kebutuhan Wltuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu pajak 
dimengerti secara umum sebagai segala bentuk pembayaran kepada 
negara, dalam hal ini pemerintah, yang bentuknya dapat berupa uang, 
benda dan atau tena1a, seperti: upeti, kerja rodi, pengabdian tanpa 
dibayar, dan lainnya. 1 Dalam perkembangannya, bentuk pembayaran ini 
mengalami perubahan yakni pajak hanya dibayar dalam bentuk uang saja, 
sehingga pajak kini dipahami sebagai bentuk pembayaran uang dari 
masyarakat kepada negara. 17 

Konteks sebagaimana dikemukakan demikian itu merupakan 
bingkai yang tidak berubah hingga kini, dalam arti malma hakekat pajak 
tetap sebap pajak sebagaimana sifat atau bawaan aslinya. Hal ini telah 
ditWljukkan, sebagaimana telah dikcmukakan penulis pada uraian 
sebelumnya di muka, dc.mgan cara: 

a. Mempcrlihatkan sejarah dan perkcmbangan fakta (gejala) sosial 
dari pajak sampai masa kini; 

b. Pengungkapan karakteristik pajak; serta 
c. "Pemumian" pengertian pajak dari definisi-definisi yang ada. 

Berikut ini dikemukakan uraian secara garisbesar hal-hal yang 
merupakan isi atau muatan konsep dasar dari pajak, yang mana Wltuk 
diperhatikan sebagai bukti selanjutnya yang menWtjukkan bahwa 
pemahaman pajak tidak berkaitan atau kena mengena dengan hukum. 
Penjelasan yang terakhir ini akan dikemukakan secara lebih khusus pada 
uraian selanjutnya setelah uraian ini. 

16 Tri Budiono, Op.cit., h. I . 
17 Tri Budiono, Ibid. 
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A. Jenis-Jenis Pajak 

Pungutan18berupa pajak yang umumnya dilakukan oleh 
pemerintah terhadap rakyatnya ada tiga jenis: 

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak dimana penanggung beban pajak dan 
pembayar pajak berada pada satu pihak (satu person).19 Artinya, pajak 
yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan 
kepada orang lain. Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari 
pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasamya pajak ini tidak 
menaikkan harga barang yang diproduksi oleh pengusaha itu. Contoh 
pajak langsung: pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, 
pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.200leh karena 
itu pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik 
(berkala) di mana wajib pajak telah dapat ditentukan lebih dulu, sehingga 
sebelum permulaan tahun pajak telah dapat dibuat lebih dulu daftar-daftar 
wajib pajak yang bersangkutan. 21 

Pajak tidak langsung adalah pajak di mana penanggung beban 
pajak dan pembayar pajak terpisah yang mana Pembayar pajak 
mempunyai kewajiban untuk menyetor P~!ak yang telah dipungut dari 
pihak lain, yaitu penanggung beban pajak.2 Artinya, pajak yang dibayar 
oleh si wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang 
lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya. Pajak ini 
akhimya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan 
karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak 
tersebut. Misalnya: pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea 
balik nama dan sebagainya. 23 Dengan demikian pajak tidak langsung 
merupakan pajak yang hanya dipungut jika suatu ketika terdapat suatu 

J 
"I 

18 Di luar pajak terdapat macam pungutan lainnya yang dilakukan pemerintah terhadap 
rakyatnya, yaitu retribusi dan sumbangan. 
19 Jenis pajak dilihat dari pergeserannya (shifting), Tri Budiono, Op.cit., h. 15. 
20 H.A M. Effendy, Pengantar Tata Hukum Indonesia, h. 94-95. 
21 S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D, Op.cit., h. 136. 
22 Tri Budiono, Loc.cit, h. 16. 
23 H.A.M. Effendy, Loc.cit., h. 94-95 
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peristiwa atau perbuatan seperti :Benyerahan barang-barang tak bergerak, 
pembuatan akte, dan sebagainya. 4 

Bagi S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D penjenisan pajak ke dalam pajak 
langsung dan pajak tidak langsung hanyalah untuk mempennudah teknis 
administratif bel aka. 25 

2. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif 

Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama 
memperhatikan keadaan wajib pajak. Untuk menentukan wajib pajaknya 
haruslah dicarikan alasan-alasan obyektif yang berhubungan dengan 
keadaan materiilnya yaitu daya-pikulnya. 25 artinya, di dalam 
pemungutannya mempertimbangkan kondisi-kondisi subyektif dari wajib 
pajak, kondisi-kondisi subyektif dari wajib pajak akan mempengaruhi 
berapa besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Contohnya, 
PPh dengan diperkenankannya untuk mengurangi "penghasilan" dengan 
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menetapkan besarnya 
penghasilan kena pajak (PKP). 26 

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama 
melihat kepada obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun 
peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak.27 Artinya, di 
dalam pemungutannya semata-mata mendasarkan pada obyeknya, sedang 
kondisi subyektif dari subyek pajak sama sekali tidak dipertimbangkan. 
Misalnya PPN dan PPnBM, cukai rokok, dan lainnya. 28 

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan mengbitung dan 
kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat (termasuk di 
dalamnya instansi vertikal yang ada di daerah), seperti pajak bwni dan 
bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan 
pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). Sedangkan pajak 

24 S.F . Marbun dan M. Mahfud M.D, Op.cit., h. 136. 
25 lbid. 
25 lbid., h. 135. 
26 Pembedaanjenis pajak dilihat dari taatbestan-nya, lihat Tri Budiono, Op.cit., h . 16. 
27 S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D, Loc.cit. 
28 Tri Budiono, Op.cit., h. 16-17. 
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daerah adalah pajak yang kewenangan menghitung dan memungutnya ada 
pada pemerintah daerah, seperti pajak atas kendaraan bermotor, pajak atas 
penjualan bahan bakar, pajak pembangunan, pajak reklame.29 

Timbulnya pembagian antara pajak pusat atau pajak umum dan 
pajak daerah disebabkan adanya kekuasaan pemerintah pu8at pada daerah
daerah, tetapi asas pungutannya antara pajak pusat dan pajak daerah tidak 
mempunyai perbedaan. Namun demikian pemerintah pusat memberikan 
pembatasan, bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan 
rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang maupun orang dari 
atau ke dalam wilayah daerah, dan swnber pajak pusat relatif tidak 
terbatas sedangkan sumber di daerah relatif terbatas baik jumlah maupun 
penggunaannya. 30 

. 

Dari paparan tersebut nampak makna pajak yang adalah pungutan 
oleh negara yang mana melalui kekuasaan pemerintahannya, pemerintah 
melakukan dan menentukan pengaturan jenis-jenis pajak berdasarkan 
kepentingan sepihak dirinya sendiri. 

Sehingga pajak, dalam hal ini sebagaimana terlihat dari jenis
jenisnya, tidak berbicara atau bermuatan hukum, karenanya juga tidak 
ditemukan adanya konsep atau konstruksi hukum di dalamnya. Yang ada 
hanya hal pengaturannya, tetapi pengaturan itu bukanlah konstruksi 
hukum dari pajak. Hal ini ditunjukkan pula melalui pengaturan kegunaan 
pajak, sebagaimana tercermin dalam fungsi pajak berikut ini. 

B. Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pokok dari pajak yakni fungsi budgeter dan 
fungsi reguler. Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor 
publik, dan pajak merupakan alat (instrumen) untuk memasukkan uang 
sebanyak-bldtyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan 
dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedang 
fungsi reguler adalah hal mana pajak digunakan sebagai alat (instrumen) 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang 
keuangan negara. 31 

29 Pembedaanjenis pajak dilihat dari legitimasinya, Ibid., h. 15. 
30 S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D, Op.cit., h. 136. 
31 Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, h. 108-109 (se1~utnya disebut Rochmat 
Soemitro 3). 
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Terhadap dua fungsi pajak ini pun, nampak bahwa pajak semata
mata digunakan bagi kepentingan pemerintah secara sepihak dan langsung 
bagi kebutuhan untuk memperbesar pemasukan uang kedalam negara. 
Melalui fungsi budgetemya pajak menjadi sektor utama penopang 
anggaran dan pendapatan negara (APBN), bahkan doktrinnya adalah 
semakin besar uang yang diperoleh melalui pajak maka fungsi budgeter 

akin . al32 sem optim . 

Fungsi reguler pajak bahkan semakin memperlihatkan wataknya 
yang semakin jauh - menghidari ucapan tidak terdapat relevansi - dengan 
kebutuhan atau kepentingan langsung rakyat pada umumnya sebagai 
pembayar pajak. Sebab fungsi reguler pajak justru umumnya untuk 
membela dan melindungi industri di dalam negcri, mendorong minat 
investor untuk menanamkan modal, melalui cara yang lazim ditempuh 
dengan "mempermainkan" besaran tarif pajak. Sehingga senyatanya pajak 
dipergunakan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
letaknya justru di luar bidang keuangan negara. 33 

Hasil pajak secara teori ekonomi mendapat nalamya pada 
gilirannya akan dinikmati juga oleh pembayar pajak atau rakyat, namun 
dalam tataran praksis kebilangan nalarnya. Di dalam kenyataannya 
kebidupan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat tidak terkait dengan 
basil pajak, oleh karena pengelolaan dan penggunaan pajak lebih 
menyangkut masalah fiskal. Itu sebabnya hal pajak sering disebut pula 
sebagai fiskal. 34 

Pajak sebenamya lebih merupakan instrumen ekonomi dengan 
konstruksi-konstruksi ekonomi. Ini nyata mengingat dari sudut pandang 
ekonomi mikro, pajak akan mengurangi pendapatan individu, mengurangi 
daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, dan mengubah 
pola bidup wajib pajak. Demikian pula dari sudut pandang ekonomi 
makro, pajak sebagaimana telah disinggung di muka, merupakan 
penda~atan negara tanpa menimbulkan beban pada negara terhadap wajib 
pajak. s 

32 Tri Budiono, Op.cit., h. 6. 
331bid. 
34 Untuk penyebutan hukum pajak dapat dipertukarkan istilahnya dengan hukum fiskal. 
Lihat S.F. Marbun dan M. Mabfud M.D, 2006, Op.cit., h. 131. Juga Santoso 
Brotodihardjo dalam Tri Budiono, Ibid., h. 5. 
35 Rimsky K. Judiseno dalam Tri Budiono, Ibid., h. 3. 
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Di dalam hukum tidak dikenal atau dijwnpai konstruksi yang 
demikian tersebut sebagaimana di atas. Hubungan hukum tidak meng,enal 
hubungan yang tanpa menimbulkan hak dan kewajiban yang seimlbang 
atau adil. Demikian juga akibat hukwn yang ditimbulkan oleh k~ena 
hubungan hukwn itu selalu berpijak adanya hak dan kewajiban yang 
dipunyai oleh masing-masing pihak. · 

Adalah janggal bilamana di dalam hukwn dibuat pengatw.m yang 
seolah-olah ada hak dan kewajiban, namun hak dan kewajiban itu tidaklah 
berpangkal pada dasar timbulnya hubungan hukum. De1n.ikian pula 
semakin tidak dimungkinkan dalam konstruksi hukum hila pr.mgaturannya 
dibuat salah satu pihaknya tidak mempunyai hak tetapi hanya mempunyai 
kewajiban, dan sebaliknya pihak lainnya justru mempunyai hak dan 
kewajiban tetapi untuk hal yang berbeda. 

Uraian berikut mengetengahkan kenyataan tersebut dalam konteks 
pengaturan pajak sebagaimana dipahami dan dimengerti pada masa kini, 
dengan menunjukkan konsep hak dan kewajiban dalam konstruksi hukum 
yang tidak tepat penerapannya di dalam perpajakan. 

C. Hubungan Para Pihak Dalam Pajak 

Dalam pajak hubungan yang ada adalah antara pemerintah sebagai 
pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak. Kedudukan 
pemerintah adalah yang memiliki hak yaitu menarik pajak terhadap warga 
negara, namun tidak memikul kewajiban atas hak yang didapat yakni 
tidak terbeban memberi kewajiban atau kontra prestasi kepada pembayar 
pajak. Sebaliknya warga negara memikul kewajiban membayar pajak 
karenanya disebut sebagai wajib pajak, akan tetapi tidak mempunyai hak 
atas kewajiban yang dipikulnya yaitu mendapatkan hak atau kontra 
prestasi dari pemerintah atas kewajiban yang telah dilakukan . 

.J 
Dengan demikian secara tenninologi hukum, hubungan antara 

pemerintah dengan warga negaranya terkait pajak, jelas bukan merupakan 
hubungan hukum sebagaimana konsep atau konstruksi di dalam hukum. 
Oleh karena masing-masing pihak tidak memiliki hak dan kewajiban, 
tidak terjadi prestasi kontra-prestasi, tidak terdapat hubungan timbal-balik. 

Jika demikian adanya, sebutan apa yang diberikan untuk hubungan 
yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan individu 
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warga negaranya sebagai pembayar pajak? Berbagai sebutan bisa 
diterapkan atasnya, mungkin hubungan politik pajak antara yang 
memerintah dan yang diperintah, atau hubungan kekuasaan ekonomi
pajak antara yang berk:uasa meminta pajak dan yang membayar pajak. 
Tetapi yang pasti adalah bukan hubungan hukum ! 

D. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak 

Karena memang hubungan antara pemerintah dan individu warga 
negaranya bukan hubungan sebagaimana konstruksi hubungan hukum, 
maka juga tidak dijwnpai dalam pengaturannya hak dan kewajiban 
pemerintah. Dalam terminologi perpajakan karenanya hanya dikenal 
adanya hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun hubungan (bukan 
hubungan hukum. Sich !) antara pemerintah dengan para wajib pajak, 
menerangkan hal-hal yang antara lain: (1) Siapa-siapa wajib pajak; (2) 
Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak; (3) Kewajiban wajib pajak 
terhadap pemerintah; (4) Timbul dan hapusnya hutang pajak; (5). Cara 
penagihan pajak; (6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada 
peradilan pajak. 36 Dalam peraturan perpajakan ini tercakup ketentuan
ketentuan, antara lain kemampuan wajib pajak, keadilan dalam 
pembebanan pajak, keadaan keuangan negara, keadaan ekonomi 
masyarakat dan cara-cara pelaksanaannya. 37 

Kewajiban pajak itu timbul setelah memenuhi dua syarat, yaitu: 
1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat 
orangnya. Misalnya: semua orang atau badan hukwn yang berdomisili di 
Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 
2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal
hal yang dikenakan pajak. Misalnya: orang atau badan hukum yang 
memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan 
tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang 
punya kendaraan bermotor dan sebagainya. 38 

1. Kewajiban Wajib Pajak 

Dalam menghitung jwnlah yang dipakai untuk dasar pengenaan 
pajak, diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan 

36 H. Bohari, Op.cit., h. 29 
37 H.A.M. Effendy, Op.cit, h. 96. 
38 Ibid., h. 96-97. 
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memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah 
menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban: (1) 
Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenamya; (2) 
Menandatangani sendiri SPT"itu; (3) Mengembalikan SPT pajak kepada 
inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 39 

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang 
telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib 
pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat 
diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan 
barang-barang milik wajib pajak. 

Jadi membayar pajak adalah paksaan, hukum dalam hal ini hanya 
dipakai sebagai legalitas atas pungutan pajak dan digunakan sebagai 
legitimasi kekuatan memaksa yang dipunyai oleh hukum. Perspektif yang 
diterapkan dalam hal ini jelas merupakan politik hukum, tepatnya politik 
hukum pajak (perpajakan). 

l. Hak-Hak Wajib Pajak 

Wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai berikut: 
1. Mengajukan pennintaan untuk membetulkan, mengurangi atau 
membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, 
kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar 
penetapan pajak. 
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat 
terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat. 
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila 
keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi. 
4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah 
bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya. 
5. Mengajulan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas 
pajak yang menirnbulkan kerugian atau membocorkan rahasia 
perusahaan /pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib 
pajak.40 

391bid. 
<40 Ibid., h. 98. 
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Nampak sejelas-jelasnya bahwa pengaturan hak-hak di sini 
bukanlah bak sebagaimana seharusnya dalam konstruksi hubungan 
hukum. Hak yang ada temyata menyangkut keberatan wajib pajak 
berkenaan kesalahan-kesalahan terkait dalam hal-hal penarikan atau 
pembayaran pajaknya. Bukan bak-hak sebagaimana kontra-prestasi oleh 
pemerintah atas prestasi yang telah diberikan oleh wajib pajak. 

Sampai sejauh ini terlihat bahwa ketentuan ihkwal pajak 
menggunakan konstruksi yang ada dalam hukum, tetapi sebagaimana 
telah ditunjukkan konstruksi yang ada tidaklah sesuai dengan prinsip atau 
konsep yang ada dalam hukum. Dengan kata lain sebenarnya telah terjadi 
kekacauan penggunaan kaidah atau norma hukum dalam pengaturan 
pajak. Hal demikian berlanjut terus, sebagaimana konsep hutang pajak 
berikut ini. 

E. Butang Pajak 

Pemaksaan penggunaan konsep hutang dalam hukum untuk situasi 
wajib pajak yang dianggap telah berhutang yang disebut dengan istilah 
"hutang pajak", menunjukkan kekacauan jalan pikiran yang 
diselubungkan melalui logika kemiripan konsepnya. 

Selama ini di dalam konstruksi hukum dikenal pengertian hutang 
adalah prestasi yang harus ditunaikan oleh salah satu pihak kepada pihak 
yang lain. Artinya peristiwa dalarn hubungan hukum yang mana salah satu 
pihak belum dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan kontra
prestasi, sementara pihak yang bersangkutan telah menerima prestasi dari 
pihak terkait dalam hubungan hukum tersebut. 

Pada fakta hubungan hukurn seperti jual beli maka salah satu pihak 
berkedudukan sebagai pihak berhutang dan pihak lainnya sebagai 
berpiutang. Pada kasus yang lebih khas, seperti hubungan hukum pinjam
meminjam uang, maka kedudukan salah satu pihak sebagai debitur 
sementara pihak lainnya berkedudukan sebagai kreditur. 

Para ahli perpajakan membangun logika tanpa dasar dengan 
menyatakan bahwa hutang pajak mempunyai kesamaan atau mirip dengan 
konstruksi hubungan hukum yang mewajibkan debitur - dalam hal ini 
wajib pajak - untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur - dalam hal 
ini negara atau fiscus. Untuk memperkuat argumen tersebut, dikatakan 
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bahwa prestasi yang harus ditunaikan oleh debitur kepada kreditur dalam 
bentuk pembayaran uang adalah pengertian hutang secara sempit. 41 

Sudah tentu pemahaman adanya pengertian hutang secara sempit 
lill, tidak ditemukan dalam konsep atau konstruksi hukum perdata. 
Apalagi memang senyatanya tidak terdapat hubungan hukum antara wajib 
pajak dengan pemerintah. Sehingga penyamaan pembayar pajak sebagai 
debitur sama sekali tidak masuk: akal, mengingat wajib pajak sama sekali 
tidak pemah menerima prestasi apapun dari pemerintah. 

Bukankah wajib pajak tidak pemah meminjam uang kepada 
pemerintah, lantas bagaimana bisa diposisikan menjadi debitur yang 
berhutang kepada pemerintah. Bagaimana kalau logikanya dibalik-balik 
yaitu justru sebaliknya pemerintah adalah debitur yang berhutang kepada 
wajib pajak, karena pemerintah tidak memberikan kontra-prestasi atas 
pembayaran pajak yang telah diterimanya. Bila jawabannya tidak 
mungkin dan tidak masuk akal, berarti sama juga tidak masuk akal hila 
wajib pajak dijadikan debitur yang berhutang kepada pemerintah. 

Walaupun demikian keadaannya, toh para ahli perpajakan 
melanjutkan argumennya dengan "berkelit" menggunakan teori perikatan 
yang timbul dikarenakan undang-undang. Teori itu dipakai mengingat 
disadarinya bahwa lahirnya hubungan hukum tidak hanya ditimbulkan 
akibat dari petjanjian. 42 Dengan kata lain, bilamana temyata tidak 
dimungkinkan untuk mengkonstruksikan hubungan yang ada melalui 
petjanjian maka dapat dikonstruksikan secara teori berdasarkan perikatan 
yang dikarenakan ketentuan dalam undang-undang. 

Dengan menggunakan argumen tersebut, maka dibangun 
pemikiran secara teoritis bahwa hutang pajak itu dapat timbul oleh karena 
adanya undang-undang itu sendiri atau karena adanya undang-undang 
ditambah d<;tgan perbuatan manusia. 43 Argumen itu nampaknya benar 
adanya, namun bilamana dicermati tidaklah demikian kebenarannya. 

Di dalam hukwn, perikatan yang dikarenakan ketentuan dalam 
undang-undang mempunyai dasar pijakan dalam Pa8al 1233 KUHPdt, 
yakni tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 

41 Tri Budiono, Op.cit., h. 24. 
42 Ibid. 
43 Ibid., h. 24-25. 
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undang-undang; dan Pasal 1352 KUHPdt yakni perikatan-perikatan yang 
dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau 
dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. 

Terhadap hal yang pertam~ yaitu perikatan yang timbul dari 
undang-undang saj~ oleh pembentuk undang-undang tidak memberikan 
aturan-aturan wnwn. N amun demikian terdapat ketentuan dan ajaran yang 
dapat dijadikan petunjuk mengenai yang dimaksudkan dengan perikatan 
yang timbul dari undang-undang saja ini, yaitu: 

1. Undang-undang menetapkan terjadinya perikatan karena suatu 
keadaan tertentu, seperti: 
- hubungan darah, menimbulkan kewajiban memberi nafkah 

oleh orang tua kepada anak-anakny~ dan sebaliknya seorang 
anak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya dan 
keluarganya dalam garis lurus ke atas yang menjadi miskin 
(Pasal 320b, 312, 321 KUHPdt dan Pasal 45 Ayat (1) dan 
Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan); 

- bertempat tinggal berdampingan dengan orang lain, 
rnenimbulkan hak dan kewajiban antara tetangga yang di atur 
dalam hukurn tetangga tennaksud dalam Pasal 625, Buku II 
KUHPdt.44 

2. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata misalnya 
perikatan untuk rnemberi nafkah (Buku I KUHPdt).45 

3. Yang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan yang lahir dari 
undang-undang saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh 
hubungan kekeluargaan. 46 

4. Perikatan dari undang-undang belaka, yang ada dalam pikiran 
pengundang-undang ialah perikatan-perikatan seperti yang timbul 
dari hukurn tetangga (Pasal 526-672 KUHPdt), dan kewajiban
kewajiban alimentasi (Pasal 404 KUHPdt).47 

5. Undang-undang rneletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak 
untuk saling rnemberikan nafkah. An tara pemilik -pemilik 
pekarangan yang bertentangan, berlaku beberapa hak dan 
kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-

44 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang, h. 9. 
4' Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Bulru ill Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, h. 135. 
46 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, h. 132 (selanjutnya disebut Subekti 1). 
47 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hulrum Perutangan: Bagian A. h. 8. 
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undang (Pasal 625 KUHPdt). Ini adalah suatu perikatan yang lahir 
dari undang-undang semata-mata atau dari undang-undang saja.48 

Dari apa yang dipaparkan tersebut, jelas terungkap kesemuanya 
menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan yang timbul 
karena undang-undang saja, temyata merujuk kepada maksud: 

a. Undang-undang menetapkan terjadinya perikatan karena suatu 
keadaan tertentu, yaitu: 
(1) perikatan yang menimbulkan kewajiban memberi nafkah oleh 

orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya, atau undang
undang meletakkan kewajiban kepada orang tua dan anak 
untuk saling memberikan nafkah; 

(2) perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara 
tetangga, atau antara pemilik pekarangan berlaku hale dan 
kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan undang
undang, atau hukum tetangga; 

b. Perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. 
c. Perikatan-perikatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban 

alimentasi. 

Jadi atas dasar fakta tersebut, jelas tidak ada dasarnya sama sekali 
mengkonstruksikan hubungan pemerintah (sebagai pemungut pajak) 
dengan \_¥arga negara (sebagai pembayar pajak) merupakan perikatan yang 
lahir karena undang-undang saja. Sehingga tidak benar juga karena jauh 
dari logika, mengkonstruksikan telah terjadi hutang pajak bagi pembayar 
pajak. 

Di samping itu, pada masa itu tidak bisa dipungkiri sudah dikenal 
juga pengaturan pajak, namun mereka tidak merujuk hubungan yang ada 
antara pemungut pajak dan pembayar pajak merupakan perikatan yang 
berswnber dari perundang-undangan. Karena memang bukan demikian itu 
yang dimaksuJlkan oleh pembuat undang-undang. 

Terhadap hal yang kedua, yaitu perikatan yang timbul dari 
undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Hal ini justru semakin 
jelas menunjukkan ketidakbenaran konstruksi yang dibuat oleh para ahli 
pajak yang menggunakannya sebagai alasan adanya hutang pajak. 

48 Subekti, Hukum Perjanjian, h. 2 (selanjutnya disebut Subekti 2}. 
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Menurut Subekti, perikatan yang lahir dari undang-undang karena 
suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang 
melakukan suatu ''pembayaran yang tidak diwajibkan" (Pasal1359 Angka 
1 KUHPdt). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, 
yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk 
menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban 
di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu. 

Suatu perikatan lagi yang lahir dari undang~undang karena 
perbuatan yang diperbolehkan ialah yang dinamakan zaakwaarneming 
(Pasall354 KUHPdt). Ini terjadi jika seorang dengan sukarela dan dengan 
tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. Dari 
perbuatan ini terbitlah suatu kewajiban bagi orang yang melakukan 
pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang yang 
bcrkepentingan sudah kembali di tempatnya. Orang ini wajib 
mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia 
diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk 
kepantingannya. 49 

Nampak jelas prinsip-prinsip hukum dari perikatan yang lahir dari 
undang-undang sebagai akibat perbuatan orang adalah: 

b. Pembayaran yang tidak diwajibkan, 
c. Memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk 

menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan 
kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran
pembayaran itu. 
A tau: 

a. Mengurus kepentingan-kepentingan orang lain dengan sukarela 
dan dengan tidak diminta, 

b. Memberikan hak kepada orang yang diurus kepentingannya 
terpenuhi semua kepentingannya dan meletakkan kewajiban 
mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk itu. 

Dengan demikian amatlah tidak mungkin rilemasukkan atau 
mengkategorikan hubungan pemungut pajak (pemerintah) dan pembayar 
pajak (individu warga negara) sebagai perikatan yang lahir dari undang
undang sebagai akibat perbuatan orang. Sehingga tidak masuk akal pula 
bila dikonstruksikan telah terjadi hutang, dalam hal ini hutang pajak. 

49 Subekti 1, Op.cil, h. 132-133. 
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Untuk Iebih menegaskan terhadap hal ini, bahwa konteks perikatan 
yang lahir karena undang-undang tidak dapat digunakan untuk 
mengkonstruksikan adanya perikatan hukum dalam hubungan pemerintah 
dan wajib pajak, berikut ini dikemukakan pendapat Munir Fuady yang 
adalah ahli hukwn pada masa sekarang. Menurutnya, suatu perikatan yang 
bersumber dari perundang-undangan dapat dibagi ke dalam dua kategori 
sebagai berikut: 

I. Perikatan semata-mata karena undang-undang, yang terdiri dari: 
(a) Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni 

pekarangan yang berdampingan (Pasal 625 KUHPdt). 
(b) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan 

memelihara anak (Pasal I 04 KUHPdt) 
2. Perikatan karena undang-undang tetapi lewat perbuatan manusia, 

yang terdiri dari: 
(a) Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, tort), vide 

Pasal I365 KUHPdt. 
(b) Perbuatan menurut hukum (rechtmatige daad), terdiri dari: 

(i) Perwakilan sukarela (zaakwaarneming), vide Pasal 1354 
KUHPdt. 

(ii) Pembayaran tidak terutang (Pasal I359 Ayat (I) KUHPdt). 
(iii) Perikatan wajar (naturlijke verbintennissen), vide Pasal 

I359 Ayat (2) KUHPdt.50 

Sedangkan mengenai perihal perikatan yang lahir dari undang
undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukwn, diatur dalam 
Pasal I365 KUHPdt. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang 
melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkan orang yang 
melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, 
untuk membayar kerugian itu. 

Onrechtmatige tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau 
hak orang Jlun, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan 
"kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap 
pribadi atau benda orang lain". Sekarang oleh hakim diartikan sebagai 
onrechtmatige adalah jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan si 
pembuat itu telah timbul kerugian pada seorang lain, maka si pembuat itu 
akan di hukum untuk mengganti kerugian itu.51 

50 Munir Fuady, Hukum Kontrak, h. 17-18. Olehnya dikemukakan pula klasifikasinya 
dalam bentuk gambar hagan. 
51 Subekti 1, Op.cit., h. 133. 
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Terhadap hal ini, yakni perihal perikatan yang lahir dari undang
undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum, sebagaimana 
dikenmkakan tersebut di atas dapat diketahui prinsip-prinsip hukwn 
onrechtmatige adalah: 

a. mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukurn, 
b. jika karena kesalahannya telah timbul kerugian pada seorang lain, 
c. untuk membayar kerugian itu. 

Dengan demikian, dalam hal ini hutang paj~ harus dibuktikan terlebih 
dahulu bahwa seorang warga negara telah berbuat salah terkait pungutan 
pajak. Dalam arti bahwa seorang warga negara telah melanggar undang
undang perpajakan adalah benar, namun apakah ia menjadi bersalah 
karena melanggar undang-undang itu, tentu tidak demikian. Sebab 
sebenarnya ia tidak pemah berhutang terhadap pemerintah, oleh karena itu 
juga tidak mungkin terjadi kerugian pada pemerintah sehingga tidak ada 
kerugian yang harus ia bayar. 

Sebenarnya pemikiran yang dibangun dalam hal ini, bertumpu 
. ' 

pada alasan tun~al yaitu ada undang-undang yang menjadi dasar 
pemungutan pajak. 2 Untuk itu dibuat atau dipakai sebagai dasar teorinya 
dari hutang pajak, yaitu teori materiil dan teori formal. 

Teori materiil akan dapat dipergunakan bilamana hutang pajak 
dikonstruksikan atas dasar adanya perikatan yang timbul dari undang
undang saja, sehingga menimbulkan hutang pajak. Demikian pula 
terhadap teori formal, hutang pajak dikonstruksikan sebagai akibat dari 
perbuatan manusia atas dasar perikatan yang timbul dari undang-undang. 
Sehingga perbuatan manusia ini menjadi unsur penentu yang dapat 
mencerminkan dalam pemungutan pajak. 53 

Ak:an tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelwnnya atau di 
muka, bahwa prinsip atau teori atau konstruksi-kontruksi yang diambil 
dari hukum, senyatanya tidaklah tepat atau menjadi keliru penerapannya 
bilamana digunakan untuk masalah atau persoalan ikhwal pajak atau 
perpajakan. 

52 Tri Budiono, Op.cit., h. 25. 
53 Ibid. 
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IV. Kesimpulan 

Mengawali pada bagian akhir tulisan ini, baik sekiranya 
dikemukakan pendapat dari Subekti sebagai bapak hukum perikatan atau 
perjanjian Indonesia, berikut ini: 

"Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian 
adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat 
melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat 
membayangkannya dalam a/am pikiran kita. Tetapi kita dapat 
melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan 

ka ka ,S4 
per taan-per taannya. 

Memang terasa janggal atau tidak tepat sama sekali bilamana 
hubWigan dalam pajak atau perpajakan ini, dipaksakan ke dalam frame 
konstruksi hukum perikatan, baik dalam bentuk perikatan karena 
perjanjian ataupWl perikatan yang lahir dari Widang-undang. Sebab yang 
dituju sesungguhnya hanyalah soal pembenarannya kewajiban warga 
negara untuk bayar pajak dan pembenaran pemerintah memungut paksa 
pajak terhadap warga negara, karenanya dibuat landasan hukumnya 
berupa undang-undang. . .. 

Untuk itu konteks penamaan atau pemakaian istilah "hukum 
pajak" lebih tepat dimengerti sebagai pengaturan pajak ke dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. Sehingga pemahamannya mengenai 
hukum pajak hanya terbatas mengenai itu saja, yaitu ikhwal pajak yang di 
atur dalam peraturan perundang-undangan, tidak kepada adanya prinsip 
atau konsep atau konstruksi hukum tentang pajak. 

Atas dasar itu maka lebih tepat bilamana bidang pajak kembali 
diletakkan dalam bingkai hukum administrasi, dalam arti tidak berdiri 
sendiri sebagai disiplin hukum pajak. ss Pajak dengan demikian lebih tepat 
berkembang .~agai ilmu pajak atau perpajakan. Sedangkan hukum 
berperan meialui hukum administrasi sebagaimana fungsinya di dalam 
melindungi warga negara terhadap kekuasaan pemerintahan (negara), 

S4 Subekti 2, Op.cit., h. 3. 
ss Sebagai pertimbangan yang mendukung pendapat tersebut, dapat direnungkan kembali 
alasan-alasan bidang pajak pada akhimya memisahkan diri ke1uar dari ranah hukum 
administrasi dan menjadi disiplin tersendiri sebagai hukum pajak. Tentang ini dapat 
dilihat pada Tri Budiono, Op.cit., h. 13-14. Juga dalam S.F. Matbun dan M. Mahfud 
M.D, Op.cit., h. 130. 
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yang dalam hal ini penggunaan kekuasaannya atau eksesnya atas 
pungutan pajak yang bersifat pemaksaan atau mewajibkan bagi warga 
negara (rakyat). 
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