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ABSTRAK 

 

Pajak secara online adalah sambungan langsung antara satu dengan sub 

system lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan 

dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi 

usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehubungan 

dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah 

satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Way Kanan 

adalah dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak secara 

online bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai perpajakan yang 

relevan, tepat waktu, dan akurat. Namun tentunya sebagai suatu sistem informasi 

secara online tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti server down,gagal 

registrasi,tidak bisa aktivasi dan lain sebagainya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi 
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara 

Online? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara 

Online?.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. 

Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 

25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan 

data-data tersebut kemudian untuk memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan 

atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, 

dokumen, peraturan perundang-undangan, wawancara dan hasil dari penelitian. 

Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang 
Sistem Informasi Pajak Secara Online sudah dilaksanakan tetapi belum 

sepenuhnya dilakukan dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara 

Online. Jika dikaitkan dengan Fiqh Siyasah yaitu Siyasah Dusturiyah maka 

implementasi pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem 

Informasi Pajak Secara Online, masih belum baik dimana Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan harus mampu memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat wajib pajak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara 

Online. 
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MOTTO 

                        

                         

                               

 
 “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS Al-An’am:141) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum dijelaskan lebih lanjut, maka perlu adanya sebuah 

kejelasanmenegenai judul proposal skripsi ini dengan makna atau definisi 

yang terkandung di dalamnya, yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2020 Tentang Sistem 

Informasi Pajak Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Way Kanan)”. 

 Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan berhubungan dengan 

judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tinjuan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan. Sedangkan Fiqh Siyasahmerupakan salah satu aspek hukum 

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu 

sendiri
1
. 

 

 

 

                                                             
 1Muhammad  Iqbal, FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik  Islam, (Indonesia: Pranadamedia 

Group, 2014)4 
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2. Implementasi 

Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2
 

3. Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2020 

Peraturan Bupati Way Kanan No. 25 Tahun 2020 tentang sistem 

informasi pajak secara online yang berisi bahwa membayar pajak 

merupakan kewajiban oleh setiap masyarakat, dan hak pemerintah 

untuk memungutnya. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi 

masyarakat wajib pajak pengadministrasian dan pembayaran pajak 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak 

secara online
3
. 

Berdasarkan penegasan judul maka dapat dipahami bahwa sesuai 

dengan judul skripsi ini  “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak 

Secara Online (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Way Kanan)”  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 2Miriam Budiardjo, Dasar–dasar Ilmu Politik, cet.VII, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2018) 

367 

 3Peraturan Bupati Kbupaten Way Kanan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang  Sistem Informasi Pajak 

Secara Online 
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B. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) 

disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Menanggapi penerimaan pajak di indonesia yang dinilai masih kurang 

optimal sebagai sumber pembangunan  Negara, maka salah satu upaya yang 

perlu ditingkatkan adalah pelayanan pajak melalui administrasi pajak 

terhadap masyarakat wajib pajak. Administrasi pajak modern dan terancang 

baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam meningkatkan 

pelayanan pajak. 

Sehubungan dengan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online bertujuan untuk 

menghasilkan informasi mengenai perpajakan yang relevan, tepat waktu, 

dan akurat. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib 

pajak pengadministrasian dan pembayaran pajak maka Kantor Badan 

Pendapatan Daerah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. Wajib pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut 

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan  

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.  



 

 

4 

Sistem online adalah sambungan langsung antara satu dengan sub 

system lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang 

berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektonik meliputi informasi 

data, transaksi usaha dang transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak. 

Seperti halnya di dalam QS. Al-An’am: 141 

                       

                         

                               

 
 "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 

(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."(QS. Al-An’am: 141) 

 

Baitul maal wat tamwiladalah sebuah lembaga Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara 

penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Baitul maal 

ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi yang paling kelihatan 

perannya adalah sejak zaman Khulafaur Rasyidin yaitu dari masa Abu 

Bakar As-Siddiq sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dimana 

peranan dan fungsi dari baitul maal pada waktu Khulafaur Rasyidin tidak 

hanya sebagai lembaga keuangan yang mengurus ekonomi secara 

sederhana, tetapi justru menjadi lembaga yang megurus seluruh masalah 
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keuangan negara sekaligus sebagai lembaga keuangan yang mengelola 

semua kekayaan negara.  

Pajak atau Dharibah, daraba utang, pajak tanah atau upeti dan 

sebagainya yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban 

yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung 

dari Negara. Pajak atau Dharibah adalah suatu yang diwajibkan oleh Negara 

atas harta orang-orang atau uang pokoknya atau modalnya. Jadi, pajak atau 

dharibah adalah iuran wajib Negara berdasarkan Undang-undang untuk 

membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan 

serta perekonomian. 

Penerapan sistem informasi pajak secara online ini dapat berjalan 

efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar 

memudahkan masyarakat dalam memakainya. Namun tentunya sebagai 

suatu sistem informasi secara online tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan seperti server down, gagal registrasi, tidak bisa aktivasi dan 

lain sebagainya. Mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

pada penerapan sistem informasi pajak secara online di Kabupaten Way 

Kanan, maka peraturan tersebut belum tersosialisasi sehingga masyarakat 

awam tidak paham mengenai pembayaran pajak secara online. 
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

implementasi peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2020 tentang sistem 

informasi pajak secara online di Kabupaten Way Kanan, bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang implementasi peraturan Bupati Nomor 25 

tahun 2020 tentang sistem informasi pajak secara online. Maka penulis 

hanya memfokuskan penelitian dengan konsep hukum Islam untuk 

menghindari kekeliruan judul skripsi. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online di Kabupaten Way 

Kanan? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara 

Online di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

tentang: 

a. Impelementasi Peraturan Bupati No.25 tahun 2020 Tentang Sistem 

Informasi Pajak Secara Online (Di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Way Kanan). 
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b. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati 

No.25 tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online (Di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan). 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,dan 

dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para 

mahasiswa Fakultas Syari’ah, maupun masyarakat serta berguna bagi 

perkembanganil ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan 

hukum Islam. 

b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung. 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literature 

yang ada. beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Iwan Budiman dengan judul “ Pengaruh penerapan sistem 

pembayaran pajak secara online melalui e-billing terhadap kepatuhan 

wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel”
4
. Hasil 

skripsi ini yaitu membuktikan bahwa variabel penerapan sistem e-

billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

                                                             
 

4
Iwan Budiman, Pengaruh penerapan sistem pembayaran pajak secara online melalui  

e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel, 2017 
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pajak, dan variabel pemahaman internet dapat memoderasi penerapan 

sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Skripsi karya Gita Kartika Oktariyanti dengan judul “ Penggunaan 

Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

BatuRaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”
5
. Hasil skripsi 

ini yaitu Penggunaan sistem aplikasi e-filing dalam perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. Jadi semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi 

seperti aplikasi e-filing melalui online yang dibuat oleh manusia 

hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi 

tersebut mempermudah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT 

tahunannya, dan juga asal tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan umum yang ada dalam syara’. 

3. Uwaes Alkarina Arlanosa dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem 

Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi”
6
 hasil skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa pengaruh sistem 

informasi perpajakan dengan fasilitas e-registration, e-SPT, dan e-

Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Dari tiga variabel yang digunakan variabel e-registration 

memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel e-SPT, dan 

e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

                                                             
 5

Gita Kartika Oktariyanti, Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing Dalam Pelayanan Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BatuRaja Dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah,2018 

 6Uwaes Alkarina Arlanosa, Pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2012 
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Penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah: 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Penulis yaitu sama-sama membahas tentang pajak secara online. 

Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Dalam pengamatan 

peneliti, sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun 

tesis tentang analisis terhadap implementasi pajak secara online di berbagai 

wilayah Indonesia, sama seperti yang peneliti lakukan. 

Adapun perbedaan skripsi yang disebutkan di atas dengan skripsi 

penulis tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang sistem informasi pajak secara online 

(studi pada kantor pendapatan daerah kabupaten Way Kanan) berbeda 

subjek dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Peneliti meneliti 

implementasi peraturan bupati No. 25 tahun 2020 tentang sistem informasi 

pajak secara online sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh 

kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan,pengaruh penerapan sistem 

pembayaran pajak secara online melalui e-billing dan kepatuhan Wajib 

Pajak terhadap penerima pajak. Peneliti meneliti implementasi Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang sistem informasi pajak secara online 

pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Way Kanan sedangkan 

peneliti terdahulu meneliti pada kantor pelayanan pajak pratama Medan 

Timur dan kantor pelayanan pajak Pratama BatuRaja. 
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G. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Oleh karen itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. 

Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data 

yang konkret mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 

Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Onlines studi di 

Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Way Kanan. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif-Analisis 

adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan 

objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan 

diantara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.
7
 Dengan 

pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian 

yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 

Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online. 

 

                                                             
 7Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat,  (Jakarta: Gramedia, 1985), h.29. 
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2. Data dan Sumber Data 

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan 

dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi 

penelitian,baik melalui wawancara,observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
8
 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi 

dan wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Waykanan 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data 

primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku ilmiah, 

hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik 

penelitian. 

3. Populasi dan Sample 

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan atau totalitas objek yang 

diteliti.
9
 Objek yang diteliti dapat berupa orang, lembaga, media 

dan sebagainya. Populasi digunakan sebagai penyebutan seluruh 

elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 

3masyarakat dan 2 pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Way Kanan.  

                                                             
 8Ibid,h.175 

 9
Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offet,1995), h. 207 
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b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada popuasi, misalnya di 

karnakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan 

purposivesampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

menentukan sendiri sampel yang di ambil karena pertimbangan 

tertentu. Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan 

penelitian, kriteria untuk dijadikan sampel pada penelitian ini 

adalah 5 orang: 

1) Kasubbid Sistem Infomasi (Pegawai Kantor Pajak):1 orang 

2) Analisis Penagihan (Pegawai Kantor Pajak)     :1 orang 

3) Masyarakat yang membayar pajak PBB :1 orang 

4) Masyarakat yang membayar pajak Restoran :1 orang 

5) Masyarakat yang membayar pajak Hiburan :1 orang 

Penelitian ini disebutkan dengan penelitian populasi karena semua 

populasi dijadikan sample. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data 

berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 
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mengumpulkan data.
10

 Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.
11

 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur,dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka (face to face).
12

 Tipe wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang 

penyidik.
13

 Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data 

dengan cara pencacatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan 

dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber. 

 

 

 

                                                             
 10Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Al-fabeta, 2010), h. 137 

 
11

Burhan Ashofa,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Rineke Cipta, 2013), h 95. 
 

12
Sudaryono,Metode Penelitian Kuantitatif dan mix method.(Depok:Rajawali pers, 2019), h.200. 

 13
Lexi J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya ,2010), h. 216. 
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5. Metode pengolahan data 

a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di Pustaka dan 

bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau 

diperbaiki. 

b. Pendataan data, adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis 

dan sumber data baik itu sumber buku-buku literatur yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti
14

.  

c. Rekonstruksi data, adalah Menyusun ulang data secara teratur 

berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan 

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses 

penelitian
15

.  

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber 

maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori 

dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan suatu yang 

mendasar dan memberi gambaran apa adanya.
16

 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis data 

dan mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh.Metode analisa data 

                                                             
14

Burhan Ashhofa, Metode Peneletian Hukum, (Jakarta:Rieneka Cipta 2013), 122-123.  
15

Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Balai 

Pustaka, 2006 )h. 107. 
16

Sedarmayanti, Syaiful Hidayat, Metodologi penelitian, (Bandung:Mandar Maju, 2002), 8. 
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dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskrptif berupa kata-kata tertulis yang kemudian 

diuraikan dan tertuju pada landasan teori.Analisis data ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak 

Secara Online. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, 

maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 

lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut : 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang 

masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk 

menegakkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini 

ditetapkan dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori. Berisikan tentang kerangka teoritik. Di 

dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sistem pajak secara online dan 

pajak menurut kajian fiqh siyasah syar’iyah. 

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian. Peneliti akan 

memaparkan gambaran lokasi penelitian, implementasi peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online serta 

pendapat anggota pengurus kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) 

terhadap peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi 

Pajak Secara Online. 
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Bab keempat adalah analisis peneliti tentang sistem perpajakan 

online. Peneliti akan menganalisa implementasi peraturan Bupati Nomor 25 

Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pajak Secara Online di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, serta pandangan fiqh 

siyasah terhadap peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Sistem 

Informasi Pajak Secara Online. 

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan 

menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan 

penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Pajak Menurut Kajian Fiqh Siyasah Syar’iyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

  Kata Fiqh  secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-

keterangan tentang pengertian atau paham atau pemahaman yang 

mendalam. Secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil yang diperoleh dari 

dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan 

sunah).
17

 Jadi, Fiqh  adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam 

yang bersumber dari al-Qur’an dan sunah yang disusun oleh mujtahid 

dengan jalan penalaran dan ijtihad.  

Sedangkan Siyasahsecara etimologis merupakan bentuk masdar dari 

sasa,yasusu yang artinya Mengatur, mengurus, mengemudikan, 

memimpin,dan memerintah. Disamping arti tersebut kata Siyasah juga 

berarti Politik dan Penetapan suatu bentuk kebijakan. Sedangkan secara 

terminologis,Siyasah berarti: Pertama, Hukum-hukum Syara’ yang 

berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan 

(negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan 

                                                             
 17

Iqbal Muhammad,  Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014). 127 

 

17 
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dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan 

hak-hak manusia.
18

 

 Kedua, Siyasah berarti sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin 

negara berupa Ijtihad  dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka 

lebih dekat pada maslahat dan jauh dari Mafsadat, kendati tidak terdapat 

padanya Nash-nash syar’i (Al-Qur’an dan As-Sunnah), selama ia sejalan 

dengan perwujudan al-maqasid as-Syari’ah dan tidak bertentangan 

dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan Ketiga, Siyasah berarti 

ta’dzir, ancaman dan Hukuman.
19

 

 Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Fiqh Siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma’luf 

memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur 

mendefinisikan siyasah ialah mengatur atau memipin sesuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwaFiqh Siyasah adalah suatu konsep yang 

berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan 

negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah 

kemudharatan.
20

 

 

 

                                                             
 18

Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, (jakarta,Gozian Press,2013),49. 
 

19
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” Al Imarah: 

Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No.1 (July 1, 2018): 18 
 

20
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” Al Imarah: 

Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, No.1 (July 1, 2018): 18 
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 Sedangkan makna As-Siyasah pada zaman modern saat ini, adalah 

Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan 

daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. As-Siyasah 

adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan 

negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. 

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala 

perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut. 
21

 

 Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan 

dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang 

mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode Fikih Syar’i yang 

memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-

kaidah dan dhawabitnya.
22

Dan dengan menganalisis definisi yang 

dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat Siyasah 

Syar’iyyah, yaitu: 

1) Bahwa Siyasah Syar’iyyah berhubungan dengan pengurusan dan 

pengaturan kehidupan manusia. 

2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

(ulul amri) 

3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan 

dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid) 

                                                             
 21Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, (jakarta,Gozian Press,2013),49. 

 
22

Djazuli. Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. (Jakarta: 

Kencana,2009). 223 



 

 

20 

4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau 

semangat syari’at Islam yang universal.
23

 

 Dilihat dari segi prosedur pembuatan peraturan perundang-

undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan 

implementasi dari Siyasah Syar’iyyah dalam masyarakat harus 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam 

b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum 

dan pemerintahan (al-musawwah)  

c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (‘adam 

al-haraj) 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-

adalah) 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb 

al-mashalih wa daf’f al-mafasid). 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

 Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul al-

Ahkam al-Sulthaniyah lingkup kajian fiqih siyasah  mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang Siyasah DusturiyahPara ulama 

berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. 

Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.
24

sedangkan ada pula 

yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan.Bahkan 

ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

                                                             
 23

Djazuli. Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. (Jakarta: 

Kencana,2009),177 
 24Dzajuli, FiqhSiyasah, Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2003. 44 
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menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian 

fiqh siyasah mencakup:  

1) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah).  

2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)  

3) Peradilan (Siyasah qadha’iyah)  

4) Hukum perang (Siyasah Harbiah).  

5) Administrasi negara (Siyasah Idariyah).
25

 

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian 

yaitu:  

1) Peradilan.  

2) Administrasi negara.  

3) Moneter  

4) Serta hubungan internasional
26

 

Adapun Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa ada tiga bidang 

kajian yaitu:  

1) Peradilan.  

2) Hubungan internasional  

3) Dan keuangan negara
27

 

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang 

lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:  

1) Politik pembuatan perundang-undangan.  

                                                             
 25Iqbal Muhammad,  Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014). 112 

 26Iqbal Muhammad,  Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014). 112 
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2) Politik hukum.  

3) Politik peradilan.  

4) Politik moneter/ekonomi.  

5) Politik administrasi.  

6) Politik hubungan internasional.  

7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.  

8) Politik peperangan.
28

 

 Berdasaran perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasah 

dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :  

1) Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri’iyah) oleh 

lembaga legislatif,peradilan(Qadha’iyah) oleh lembaga yudikatif, 

dan administrasi pemerintahan (Idariyah) oleh birokrasi atau 

eksekutif.  

2) politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijiah). Bagian ini mencakup 

hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara 

non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-‘Am)atau disebut juga dengan 

hubungan internasional.  

3) Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). 

Permasalahan yang termasuk dalam Siyasah Maliyah ini adalah 
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negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 

pajak dan perbankan.
29

 

 Siyasah Dusturi’yah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lainkonsep-konsepkonstitusi (Undang-Undang Dasar 

Negara dan sejarah lahirnyaperundang-undangandalam suatu negara), 

legislasi, lembaga demokrasi dan syura’ yang merupakanpilar penting 

dalam Perundang-undangan tersebut.
30

Tujuan dibuatnyaperaturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkankemaslahatanmanusia 

dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

 Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturi’yyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh 

karena itu, di dalam  fiqh siyasah dusturi’yyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

danmerupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
31

 

 Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dankompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagaiberikut: 
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a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan 

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya
32

 

Persoalanfiqh siyasah dusturi’yyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, baik ayat-ayat Al-Qur’an 

maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur didalam mengubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubaan 

situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun 

tidak seluruhnya.
33

 

 Sumber fiqh Siyasah dusturiyah pertama adalah al-Qur’an yaitu 

ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur’an. 

Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan 

hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan- kebijakan 

KhulafaurRasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun 
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mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai 

dengan pembawa masing-masing,tetapi ada kesamaan alur kebijakan 

yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan 

rakyat.Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah fiqh 

dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami 

semangat dan prinsip fiqh dusturiyah.
34

 

 Siyasah tanfidziyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam 

dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau 

Khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga 

eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif,yudikatif dan untuk 

kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik 

pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di 

bawah kepala Negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-

undangan seperti Diwan al-kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-ah,das 

(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, Diwan 

al-jund (militer), sahib al-bait al-mal (Pejabat Keuangan), dan 

sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa 

kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah ul al-amr 

mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang 

hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala Negara al-

maududi menyebutkan sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai 

khalifah
35

. 
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 Berdasarkan al-quran dan as-sunnah, umat Islam diperintahkan 

untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati 

Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. 

 Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan 

imam, syarat ahla ahlwalahli,syarat imam pemberhentian imam, 

percobaan bai’ah persoalan hujaroh (kementrian). 

 Kata-kata imam di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk 

mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhafah-kan 

tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya telah disebutkan 

kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun 

kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum dalam arti 

yanng tidak baik. Kami contohkan dari beberapa surah Al-Quran, yaitu: 

QS:At-Taubah: 8 

                         

               

 
“bagaimana bisa (ada Perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan 

orang-orang musyrikin), Padahal jika mereka memperoleh kemenangan 

terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan 

terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka 

menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang Fasik (tidak menepati 

perjanjian”( QS:At-Taubah: 8) 
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Selain dari itu, imamah juga dapat diartikan gelar yang bisa 

diberikan kepada seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat 

dalam suatu gerakan social, keilmuan keagamaan atau suatu aliran 

pemikiran dan ideologi politik. Kekuasaan imamah juga memiliki dua 

sisi yang menyatu. Pertama, bersifat syar’i dan Kedua bersifat Siyasi. 

Dalam pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu 

dan untuk ditaati, misalnya kewajiban rakyat seperti membantu dan 

mentaati pemimpin nya seperti yang terdapat dalam surat di Al-Quran. 

Ibnu Taimiyah berkata: “ Ulil Amri adalah orang yang memegang 

perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, 

termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, 

juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu 

Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka 

bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti 

manusia akan rusak pula
36

. 

Islam sebagai agama yang memiliki amal dan sangat wajar apabila 

meletakkan suatu focus of interest nya pada kewajiban. Hak sendiri akan 

datang apabila kewajiban sudah dikerjakan dengan cara yang baik. 

Ternyata tidak ada kesepakatan tentang kewajiban menurut para ulama 

terutama dalam perinciannya sebagai contoh yang akan dikemukakan 

menurut Al-Mawaardi,yaitu: 

a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa 

yang telah di sepakati oleh ulama salaf. 
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b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, 

dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara 

umum. 

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 

berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau 

hartanya. 

d. Menegakkan hukum-hukum Allah. Agar orang tidak beranni 

melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan 

kerusakan. 

e. Menjaga tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim 

yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah 

dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula 

jadi kafir dzimi. 

g. Memungut upah dan shadaqah sesaui dengan ketentuan syara’ atas 

dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

h. Menetapkan kadar-kadar tertebtu pemberian orang-orang yang berhak 

menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta mebayarakannya 

pada waktunya. 

i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan 

negara kepada mereka. 
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j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dan membina 

umat dan menjaga agama. 

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: 

menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat 

tergantung pada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmlu keduniawian
37

. Hal yang 

terpenting Ulil Amri harus selalu menjaga dan melindungi hak-hak 

rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak 

mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak hidup, hak 

mendapatkan penghasilan yang layak, dan hak beragama dan lain-lain. 

Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libya, Irak (konstitusi 

1990) Maurintinia dan Malaysia menyebutkan bahwa Islam sebagai agama 

resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan bahwa dalam pasaal 29 

UUD 1945 (yang tidak diamandemen). Pada ayat 1, pasal tersebut, negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada pasal 2, negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-halli Wa al-

aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalalm bermacam keahlian 

ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai 

kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, 

pemimpin militer, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat 

Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik
38

. 

                                                             
 37Ahmad, Shukri & Musa Yusuf Owoyemi, 2012. The Concept of Islamic Work Ethic: An 

Analysis of Same Salient Points in the Prophetic Tradition. Internasional Journal of Business and 
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Adapun yang disebut dengan adanya dasar Ahlu-halli Wa al-aqdi dalam 

kitab Allah, yakni Ulil Amri legislatif dan pengawasan atas kewenangan 

eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, tugasnya hanya terbatas 

oleh dua hal yaitu. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk 

didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum 

atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, 

menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan 

penyimpangan dalam pemerintah
39

. 

Ulil Amri adalah istilah syar’i yang terdapat di dalam Al-Quran. 

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat 

wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak 

menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri 

adalah orang-orang yanng terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan 

dalan menetukan kesepakatan mereka. Berbagai pengertian yang 

dikemukan mengenai Ahlu-halli Wa alaqdi oleh pakar muslim secara 

tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai 

kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari 

birokratif pemerintah maupun lainnya. 

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau 

langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-

anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat 

keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat 

relatif, berarti banyak bergantung padaa situasi dan kondisi zaman
40

. 
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Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam 

(pemimpin): 

1) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan ijma 

generasi salaf. Jika muncul pembuatan bid’ah, atau orang sesat yang 

membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, 

menerangkan yang benar kepadanya, dan mennindaknya sesuai dengan 

hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala 

penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan. 

2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan 

perseturuan diantara dua pihak yang  berselisih, agar keadilan menyebar 

secara merata, kemudian orang teranik tidak sewenang-wenang, dan orang 

teraniaya tidak merasa lemah. 

3) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat 

leluassa berkerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari 

gangguan terhadap jiwa dan harta. 

4) Menegakan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah 

Ta’ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak 

hamba-hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. 

5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 

kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah 

untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan 

darah orang muslim, atau orang berdamai dengan orang muslim. 
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6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi 

hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin, 

agar hak Allah Ta’ala terealisir yaitu kemenangan-nya atas seluruh agama, 

7) Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa 

pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan. Syari’at secara 

tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan. 

8) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas 

negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan tepat pada 

waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. 

9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan 

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-

tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang 

oleh orang-orang yang jujur. 

10) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi 

keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. 

Tugas-tugas tersebut, tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain 

dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia 

limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat dan 

menipu penasihat. 

Menurut Al-Mawardi secara garis besar ada 10 tugas dan 

kewajiban kepala negara yang terpilih yaitu: 

a) Memelihara agama. 

b) Melaksanakan hukum diantara rakyatnya dan menyelesaikan perkara 

yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya. 
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c) Memelihara keamanan dalam negeri agar orang dapat melakukan 

aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman. 

d) Menegakan hudud 

e) Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari 

serangan musuh. 

f) Melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam setelah 

diajak. 

g) Memungut harta Fa’i atau zakat dari orang yang wajib membayarnya  

h) Membagi-bagikan kepada yang berhak 

i) Menyampaikan amanah. 

j) Memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik 

pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap 

agama
41

. 

3. Pengertian Pajak Menurut Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربyang artinya: mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, 

dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang 

dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj 

sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.Dalam 

kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj 

diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan 

dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah.Dalam kitab Shahih Abu 
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Dunia, (Jakarta: Granit, 2004),100-101 
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Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut 

pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah.Dalam kitab Al-

Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari 

berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah,kharaj, dan lain-

lain disatukan ke dalam istilah pajak
42

. 

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak 

dalam Islam di antaranya: 

a. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu 

pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,politik 

dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”. 

b. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar 

tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang 

bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan 

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan 

untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.  

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang 

diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai 

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 
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diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau 

harta”
43

 

d. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah 

apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada 

orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang 

dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) 

ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.  

Adapun pajak (Dharibah) menurut istilah kontemporer adalah iuran 

rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara 

langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum
44

.  

4. Dasar Hukum Membayar Pajak Menurut Islam 

Ulama berbeda pendapat tentang apakah ada kewajiban bagi kaum 

muslimin atas harta mereka selain zakat. Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang 

siapa yang telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan 

terbebaslah dari kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis 

Rasulullah.
45

 

Disisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada 

kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini 

adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika 
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datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), 

maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat 

ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam 

Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan yang lainnya.
46

 

Kebolehan memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya 

adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi 

untuk membiayai berbagai pengeluaran,  jika pengeluaran itu tidak dibiayai, 

maka akan timbul kemudharatan.  

Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. 

Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma laa yutimmul wajib illa bihi fahuwa 

wajib (Sesuatu yang menyampaikan pada yang wajib maka hukumnya 

wajib). Oleh karena itu maka pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan 

kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang 

dibebankan pada negara, seperti memberi rasa aman, biaya kesehatan dan 

pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji 

pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang 

merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dimana 

negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat);  

1. Penerimaan hasl-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan 

dibelanjakansecara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-

tujuan pajak;  
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2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di 

antara mereka yang wajib membayarnya.
47

 Para ulama yang 

berpendapat diperbolehkannya memungut pajak menegaskan 

bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, 

yang selaras dengan spirit Islam. Sistem perpajakan yang adil 

adalah apabila memenuhi tiga kriteria;  

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar 

diperlukan untuk merealisasikan maqashid syariah;  

2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan 

dengan kemampuan rakyat untuk menanggung dan pajak 

didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu 

membayar;  

3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan 

yang telah ditetapkan.
48

 Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal 

dengan nama al-dharibah,
49

 yang artinya adalah beban.  

Pajak disebut beban karena merupakan kewajibantambahan atas 

harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan 

sebagai sebuah beban. Baik secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam 

penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai 

ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai 

kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.Sedangkan 

kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang 
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obyeknya adalah tanah dan subyeknya adalah non-muslim.Sementara 

jizyah obyeknya adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslim
50

.Pajak 

menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap 

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain 

yang ingin dicapai oleh negara
51

. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak 

adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah 

atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan 

tertentu.Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik 

harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum 

dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
52

 

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah 

SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-

pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi 

dimana baitul mal tidak memiliki uang atau harta.  Dari berbagai definisi 

tersebut, maka definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan 

tepat dengan nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi yang 

dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, 

yaitu:  
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1. Diwajibkan oleh Allah SWT; 

2. Obyeknya harta;  

3. Subyeknya kaum muslim yang kaya;  

4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka;  

5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang 

harus segera diatasi oleh Ulil Amri. 

Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan 

kemaslahatan umum memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga Ulil Amri atau 

pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut 

pajak. Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang 

ditetapkan oleh negara, di samping kewajiban zakat, antara lain sebagai 

berikut:
53

 

QS. Al-Baqarah (1): 177 

                        

                           

                         

                        

                           

 

“ bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 
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shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”( QS. Al-Baqarah 

(1): 177) 

 

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang 

dicintainya.....”) bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan 

memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka 

wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.
54

 Sebuah hadits riwayat 

Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda:
55

 

َكاةِ                           َوى الزَّ  ِ إ نَِّ ف ي الَْمالِ  لََحق ًّا س 

“Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat” 

Disamping itu, kebijakan pemungutan pajak ini diterapkan juga pada 

masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, 

Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti jizyah, kharaj, 

‘ushrsebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke 

dalam Baitul Mal. Penagihan pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. 

Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan 

pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi 

menyatakan dalam kitabnya “ al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar 

Ibn al-Khattab” sebagai berikut: 

Diriwayatkan  bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum 

Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, 

Umar berkata, “Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka 

Said menjawab, “Engkau memerintahkan kami agar petani tidak 

membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan 
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tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, 

“Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup.”
56

 

 

Ulil Amri atau pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung 

jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dan kaitannya dengan masalah 

pajak, Islam memberikan hak dan kewajiban kepada pemerintah pula. 

Sebagaimana firman Allah: 

QS. At-Taubah (9): 103 

                            

          

 

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan  mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103) 

Dalam kondisi dimana roda pemerintahan tidak bisa dijalankan 

kecuali dengan ditunjang dana dan iuran dari rakyat, maka hukum 

mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah bisa menjadi wajib
57

, 

sehingga pemerintah berhak melakukan penagihan pajak terhadap warga 

negara (wajib pajak) untuk menutupi kekosongan kass negara tersebut guna 

menjalankan roda pemerintahan. 
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42 

5. Karakteristik Pajak Menurut Islam  

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat 

Islam, yang sekaligus membedakanya dengan pajak dalam sistem kapitalis 

Non-Islam yaitu:  

Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya 

boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul 

mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda 

dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang 

membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut Non Islam adalah 

abadi. 

1. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukan untuk seluruh warga 

tanpa membedakan agama. 

2. Pajak (dharibah) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak dipungut 

dari non-muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan 

yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi 

kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak Non-Islam tidak 

membedakan muslim dannon-muslim dengan alasan tidak boleh 

diskriminasi. 

3. Pajak (dharidah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak 

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki 

kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan 
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lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat 

sekitarnya. Dalam pajak nonislam, kadangkala juga dipungut atas orang 

miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak 

mengenal siap subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) 

yang di konsumsi. 

4. Pajak (dharidah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 

yang diperlukan tidak boleh lebih. 

5. Pajak (dharidah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut 

teori pajak Non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber 

pendapatan.  

Berdasarkan istilah-istilah diatas (al-jiyaz, al-Kharaj dan al-usyur), 

dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang 

Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan 

keamanan.Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum 

muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hinggasekarang 

berbeda pendapat di dalam menyikapinya. 

6. Kedudukan Pajak Dalam Islam 

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa 

muncul.Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak 

sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan 

pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan 

haram.Jika kita lihat dari segi mashlahat maka pajak ialah suatu hal yang 

diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah 

ibadah tambahan setelah zakat.Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib 
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karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut 

disini ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan 

asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak 

penghasilan, zakat yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika 

penghasilan kita dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian 

termasuk dalam asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemetrintah pun 

tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan 

berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi 

dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang 

melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa 

di akhirat kelak. 

B. Sistem Pajak Secara Online 

1. Pengertian pajak secara online 

Pajak Online adalah sistem elekronik yang disediakan oleh DJP atau 

pihak lain yang ditunjuk oleh DJP yang digunakan wajib pajak untuk 

melakukan transaksi elektronik. Sebelum pemerintah mengenalkan metode 

pembayaran pajak secara online melalui sistem e-Billing, wajib pajak 

sudah dapat membayar pajak secara online melalui ATM pada tahun 2013. 

Namun, jenis pajak yang dapat dibayarkan masih terbatas yakni Pajak 

Penghasilan (PPh). 

Untuk menyetorkan pajak, wajib pajak hanya perlu mendatangi 

ATM dan memasukkan NPWP diikuti 2 digit bulan dan 2 digit tahun 
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pajak. Pada awalnya, pembayaran pun hanya bisa dilakukan di bank 

tertentu saja. 

Pemerintah baru memperkenalkan sistem e-billing dalam 

pembayaran pajak secara online setelah membuat sejumllah dasar hukum 

yaitu: 

a. PMK-24/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan 

Penyetoran Pajak. 

b. PMK-32/PMK.05 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara 

Elektronik. 

c. Per-PJ/2014 tentang Sitem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 

Beberapa tahun kemudian, pemerintah mulai mengembangkan  sendiri 

aplikasi e-Billing yakni SSE Pajak versi 1, yang kemudian disempurnakan 

melalui SSE pajak versi 2 dan SSE Pajak versi 3. Kehadiran e-Billing 

memberikan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan sistem 

pembayaran pajak secara online sebelumnya seperti: 

1) Menyederhanakan dan mempermudah proses pengisian data dalam 

rangka pembayaran pajak. 

2) Menghindari human error yang terjadi pada pembayaran pajak secara 

manual melalui teller bank /kantor pos persepsi. 

3) Memungkinkan wajib pajak memonitor status pembayaran pajaknya. 

4) Menghemat waktu wajib pajak untuk melakukan pembayaran. 

5) Lebih ramah lingkungan karena mengurangi pemakaian kertas pada 

pembayaran pajakk menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 
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6) Penggunaan aplikasi perpajakan sendiri tentu tidak lepas dari berbagai 

masalah yang menyertainya. Masalah ini dijumpai, biasanya akibat 

hal-hal sederhana seperti kesalahan dalam memasukkan NPWP atau 

kata sandi. 

2. Pengertian Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu. Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 

2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut 

pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

perpajakan. 

Wajib Pajak Orang Pribadi ( WPOP ) Wajib Pajak Orang 

Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam 

satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk 

mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada 

Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan 

persyaratan administrasi. 

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

a. Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak 

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya 



 

 

47 

tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk 

melaksanakan pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat 

mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak 

dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

c. Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak 

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas 

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh 

negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga  dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. ParadigmaPenarikan Pajak  

Menurut Masdar F. Mas’udi, ada 3 paradigma penarikan pajak yang 

dilakukan oleh negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya, yaitu : 

1. Mulanya Pajak sebagai Upeti (udlhiyat) untuk Penguasa.  

a. Pajak sebagai upeti berlaku dalam sistem pemerintahan feodal 

dibawah kekuasaan raja-raja. 

b.  Pajak dibayarkan oleh rakyat sebagai “ persembahan “(udlhiyah / 

offering) buat sang raja selaku penguasa jagat (mangku bumi / alam). 

c. Raja sebagai penerima persembahan adalah satu-satunya pihak yang 

berwenang menentukan untuk apa, untuk siapa dana yang 

dibelanjakan. 
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d. Yang paling diuntungkan dari penggunaan dana pajak dengan 

demikian adalah raja sendiri beserta keluarganya dan kroninya. 

Rakyat hanya boleh mengharapkan kebaikan sang raja. 

e. Tidak ada lembaga kontrol oleh rakyat terhadap penguasa dalam 

menggunakan dana pajak dan kekuasaan yang dibiayai oleh pajak. 

Bahkan rakyat sendiri tidak menyadari sama sekali hak-haknya. 

f. Raja beserta keluarga dan kroninya semakin berkuasa dan hidup 

sejahtera, sebaliknya rakyat semakin tertekan dan hidup sengsara. 

2. Pajak sebagai Imbal-Jasa ( jizyah ) dengan Penguasa.  

a. Pajak sebagai kontra prestasi berlaku dalam sistem pemerintahan 

LiberalKapitalis. 

b. Pajak dibayar rakyat sebagai imbal-jasa perlindungan dan layanan 

publik dengan negara. 

c. Negara berperan sebagai “penjual jasa dan rakyat adalah 

pembelinya”. Sesuai dengan besar kecilnya pajak yang dibayarkan. 

d. Pengelolaan dana pajak untuk apa dan siapa ditentukan oleh kedua 

belah pihak melalui kontrol sosial (dalam APBN/APBD) yang di 

sepakati oleh kedua belah pihak. 

e. Yang paling diuntungkan dengan penggunanaan dana pajak adalah 

elite penguasa dan golongan kaya; kalangan kaya yang membayar 

pajak besar merasa berhak mendapatkan imbal jasa kenegaraan yang 

besar, kalangan lain yang membayar pajak kecil harus puas dengan 

jasa kenegaraan yang kecil; sementara rakyat kecil / miskin yang 

tidak mampu membayar pajak karena kemiskinannya harus 
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menerima nasib untuk tidak dipedulikan oleh negara kecuali sekedar 

tetesan berkah (rickle down effect) dari kedermawanannya belaka. 

f. Sebagai pembayar pajak rakyat mulai sadar untuk mengontrol 

penggunaan uang kas negara (pajak) dan jalannya kekuasaan yang 

dibiayai pajak, sesuai dengan besar-kecilnya pajak yang dibayarkan. 

g. Munculnya lembaga-lembaga publik seperti: partai, parlemen, dan 

pers yang secara umum masih di kuasai oleh kepentingan elite 

penguasa dan pengusaha. 

h. Ketimpangan sosial yang semakin tajam, antara elite, 

(penguasa/pengusaha) di satu pihak, dan rakyat banyak di pihak lain 

tidak terhindarkan. 

3. Pajak sebagai Zakat (Sedekah Lillah) untuk segenap rakyat  

1) Model seperti ini diterapkan pada masa pemerintahan Nabi dan 

Khulafah ArRasyidin, dan pemerintahan masa datang yang berwatak 

demokratis populis.  

2) Pajak dibayarkan bukan sebagai persembahan (udlhiyat) kepada raja, 

juga bukan sebagai imbal jasa (jizyah) melainkan sebagai sedekah 

lillah yang diamanatkan kepada negara atau pemerintah. 

3) Terhadap dana pajak, negara atau pemerintah bukan sebagai pemilik, 

melainkan hanya sebagai amil (panitia yang bertindak semata-mata 

berdasarkan mandat). Pemilik uang pajak secara hakiki adalah Allah, 

dan dalam bahasa sosiologis adalah rakyat. 
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4) Untuk itu yang harus diuntungkan oleh pajak (kekuasaan yang 

dibiayai dengan pajak) adalah rakyat keseluruhannya dengan 

prioritas kaum fakir miskin, ataupun suku dan agamanya. 

5) Secara rinci sebagaimana pajak ditasarufkan untuk kemaslahatan 

segenap rakyat harus disepakati bersama melalui musyawarah di 

antara semua atau wakilwakilnya. 

6) Rakyat seluruhnya, baik yang mampu sebagai pembayar pajak 

maupun yang tidak mampu berhak bahkan wajib melakukan kontrol 

terhadap penggunaan setiap rupiah dari uang pajak dan setiap unit 

kekuasaan yang dibiayai dengan pajak, agar benar-benar untuk 

kemaslahatan segenap rakyat terutama yang tidak punya, bahkan 

malah sebaliknya. 

7) Muncul lembaga-lembaga demokrasi yang selalu menjalankan 

fungsi kontrol sosial dengan orientasi kepentingan segenap rakyat 

khususnya yang tidak punya. 

8) Pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekeyaan dan pada 

gilirannya instrumen keadilan sosial bagi semua, sekali lagi dengan 

prioritas mereka yang paling tidak berdaya apapun agama, etnis, dan 

warna kulitnya.
58
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4. Sistem Pemungutan Pajak  

Sejak reformasi digulirkan pungutan pajak memakai sistem Self 

Assessment yang berarti bahwa kepada wajib pajak diberikan kepercayaan 

penuh untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan 

cara menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

harus dibayarkan ke negara. Sekalipun wajib pajak diberikan kepercayaan 

penuh menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, tentu saja 

perhitungan pajak dimaksud tetap berlandaskan pada aturan perundang-

undangan perpajakanbaik mengenai objek pajak yang harus dihitung 

beserta besaran tarif yang mengaturnya
59

. 

Prinsip Self Assessment secara jelas nampak dalam ketentuan pasal 

12 UU Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan :  

a. Setiap wajib wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

dengan tidak menggantung pada adanya surat ketetapan pajak. 

b. Jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang 

disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

c. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak 

yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (dua) tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak 

yang terutang. 
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Prinsip Self Assessment tersebut di atas pada dasarnya memiliki 

makna yaitu (1) agar semua wajib pajak bersifat aktif di dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya 

surat ketetapanpajak yang akan dikeluarkan oleh petugas pajak (Fiskus). 

(2) perhitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap 

sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, (3) fiskus memiliki 

kewenangan untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang telah 

dilaporkan wajib pajak sepanjang fiskus memiliki data bahwa wajib pajak 

belum melaksanakan perhitungannya dengan benar
60

. 

Pemberian kepercayaan penuh melalui sistem Self Assessment 

kepada wajib pajak seakan memberi ruang amat besar dan sangat 

memungkinkan kalau data dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak 

kekantor pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalaupun 

itu terjadi maka harus diakui bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis 

dari sistem yang diberlakukan.Untuk mengimbangi kemungkinan wajib 

pajak melakukan kecurangan maka pemerintah harus menyediakan data 

yang akurat, sehinggga secara dini dapat mencegah terjadinya kecurangan 

itu. 

Di samping sistem yang di sebutkan di atas masih ada sistem lain 

yang dipergunakan dalam sistem pemungutan pajak, yaitu sistem Official 

Assessment
61

 yaitupemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, 

artinya dalam ketentuan ini wewenang untuk menentukan pajak ada pada 
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fiskus serta wajib pajak bersifat pasif, timbulnya utang pajak setelah surat 

ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiscus. Sistem ini umumnya diterapkan 

terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat secara luas dari semua 

lapisan, dimana masyarakat dipandang belum mampu untuk menghitung 

dan menetapkan pajaknya, misalnya pajak bumi dan bangunan.  

Kemudian With Holding System
62

 adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan 

bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini terletak pada 

wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada pihak 

ketiga, selain fiscus dan wajib pajak. Misalnya PPh Pasal 21, dimana 

pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya 

yang diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap 

pengahasilan yang mereka bayarkan. 

5. Asas Pemungutan Pajak  

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh 

asas-asas pemungutan pajak sehingga dapat memilih alternatif 

pemungutannya Adam Smith (Pencetus Teori Four Maxim di buku 

“Wealth of Nations”) mengatakan bahwa asas itu meliputi : 

a) Asas Equality berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau 

asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang 

dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan (ability to pay) 

                                                             
 62

Ibid 



 

 

54 

dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan 

diskriminatif. 

b) Asas Certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap 

pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang 

dan tidak boleh ada penyimpangan.  

c) Asas Convinience of Payment (Asas Kesenangan) : Asas ini disebut 

juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak 

dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang 

bahagia, misalnya saat baru menerima pajak penghasilan atau 

memperoleh hadiah. 

d) Asas Eficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien 

mungkin sehinggatidak terjadi biaya administratif pemungutan 

pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri
63

 

W.J. Langen mengemukakan asas pemungutan pajak lainnya adalah: 

a) Asas daya pikul yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin 

tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 

b) Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus 

digunakan untuk kegiatankegiatan yang bermanfaat untuk 

kepentingan umum.  

c) Asas kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh negara 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
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d) Asas kesamaan yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak 

yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah 

yang sama. 

e) Asas beban yaitu yang sekecilkecilnya: pemungutan pajak 

diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya, jika 

dibandingkan dengan nilaiobyek pajak, sehingga tidak 

memberatkan para wajib pajak.  

Selanjutnya Adolf Wagnermenyampaikan bahwa asas pemungutan 

pajak adalah: 

a) Asas politik finalsial yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya 

harus memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua 

kegiatan negara. 

b) Asas ekonomi yaitu penentuan obyek pajak harus tepat misalnya: 

pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah dll. 

c) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

d) Asas administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan 

(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan 

(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 

e) Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan 

Undang-Undang.  

Jhon F. Due
64

 mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat 

netral artinya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk 
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mengkonsumsi atau memproduksi barang. Asas ini bertujuan untuk 

menjaga agar pemungutan pajak tidak menganggu kemajuan ekonomi, 

namun dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk 

mempengaruhi konsumsi masyarakat.  

Asas keadilan dalam pemungutan pajak harus mampu diterapkan 

dalam kenyataan yang sebenarnya, oleh karena itu menurut Richard A. 

Musgrave dan Peggy B. Musgrave diperlukan dua macam asas keadilan 

dalam pemungutan pajak, yaitu; (a) Benefit Principle artinya dalam 

sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak 

sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. (b) Ability 

Principle artinya pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar 

kemampuan membayar
65

 

6. Keadilan dalam Pemungutan Pajak  

Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan 

pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu 

pengertian keadilan dalam hukum pajak. Salah satu sendi keadilan dalam 

hukum pajak adalah Equality (perlakuan yang sama) kepada wajib pajak, 

yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, 

dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya.Namun, 

apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan 

prinsip keadilan pajak, maka dalam hal ini yang harus didahulukan adalah 

kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib 

pajak. Kepastian hukum merupakan aplikasi dari penegakan hukum. 
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Penegakan hukum merupakan penerapan produk hukum yaitu undang-

undang guna mewujudkan keadilan pajak sehingga tercipta kemaslahatan 

hidup berbangsa dan bernegara.  

Jhon Stuart Mill
66

 dalam bukunya Utilitarianism, melihat keadilan 

tidak muncul dari sekedar “insting asli yang sederhana di dada manusia, 

melainkan dari kebutuhan akan dukungan manusia. Keadilan juga adalah 

nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih 

tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial, karenanya menjadi kewajiban 

yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya. Basis argumen 

di atas berawal dari 3 (tiga) tahap kesimpulan. Pertama menghitung bentuk 

ketidakadilan dan menyelidiki sifat umum di antara mereka. Kedua 

menyelidiki kenapa muncul perasaan yang sangat kuat mengenai keadilan 

dan meneliti apakah perasaan tersebut dilandaskan pada kemanfaatan. 

Ketiga mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa 

desakan ‘keadilan’ tidak akan bisa menjawab kontroversi tersebut dimana 

hanya kalkulasi kemanfaatan saja yang sanggup menjawabnya. Lebih 

lanjut Jhon Stuart Mill memperkenalkan 6 (enam) kondisi umumnya yang 

disepakati sebagai hal yang ‘tidak adil’ atau ketidakadilan :  

1. memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka 

memiliki hak legal. 

2. memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka 

memiliki hak moral.  

                                                             
 

66
Jhon Stuart Mill dalam Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice), (Bandung: 

Nusa Media, 2013), hal 19 



 

 

58 

3. manusia tidak menerima apa yang layak diterimanya, kebaikan 

yang bertindak benar dan keburukan bagi yang bertindak keliru. 

4. perselisihan iman di antara orang perorangan. 

5. bersikap setengahsetengah, artinya menunjukkan dukungan 

hanya sebagai pemanis di bibir. 

6. mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara 

dengannya
67

. 

 Oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa keadilan adalah nama 

bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan 

manusia lebih dekat, dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut 

dari aturan penuntun hidup apapun lainnya. Keadilan juga merupakan 

suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak 

yang diberikan kepadaindividu, mengimplikasikan serta memberikan 

kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat
68

. 

 Hans Kelsen
69

 mengungkapkan ide keadilan adalah mengatur 

perilaku manusia dan berlaku bagi manusia semuanya, serta semua orang 

menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah 

kebahagiaan sosial. Jika demikian halnya, keadilan dimaknai dengan 

kebahagiaan sosial maka akan tercapai kebutuhan individu sosial yang 

terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan tersebut. Teori keadilan distributif yang 
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dikemukakan oleh Aristoteles
70

 bahwa sangat tepat keadilan pajak ditilik 

dari sisi besar kecilnya jumlah pembayaran pajak. Namun keadilan pajak 

tidak melulu diukur dengan parameter besar kecilnya pajak. Akan tetapi 

keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak merupakan makna yang 

sangat berarti sebab akan membantu meringankan beban pemerintah serta 

mewujudkan keadilan pajak bagi negara. Untuk menyatakan keadilan 

kepada negara dalam memungutpajak.  

7. Pengelompokan Pajak 

1. Menurut golongannya  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh; pajak penghasilan.  

b.  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; 

pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut sifatnya  

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 

bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak penghasilan.  

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; 

pajak pertamabahan nilai dan pajak atas penjualan barang 

mewah. 
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3. Menurut pemungutan dan pengelolanya 

a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut ole pemerintah pusat 

yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh; pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai 

(PPN). 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. Contoh; pajak daerah kendaraan bermotor, pajak 

hotel dan restoran dsb. 

Hak hak wajib pajak, diantaranya adalah:  

1. Hak membetulkan sendiri surat pemberitahuan (SPT) 

terhadap kekeliuran yang telah dibuat, sebagaimana diatur 

oleh pasal 8 UUKUP 1948.  

2. Hak memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT 

tahunan bagi wajib pajak orang atau badan yang tidak dapat 

menyelesaikan laporan keuangantahunan atau neraca 

perusahaan dalam 3 bulan, apabila benar benar mengalami 

kesulitan atau alasan teknis lainnya. 

3. Hak memperoleh kembali (restitusi) kelebihan pembayaran 

pajak (pasal 11 jo pasl 17 ayat (1) a UUKUP 1948)  

4.  Hak mengajukan keberatan kepada drijen pajak atas suatu 

surat pemberitahuan, surat keterangan pajak, surat ketetapan 

pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan 

kelebihan dan pembayaran dan pemotongan atau 
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pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang undangan per-pajakan. 

5. Hak mengajukan banding kepada badan peradilan pajak 

(majelis pertimbangan pajak/MPP) atas keputusan yang 

ditetapkan oleh dirjen pajak (pasal 25 dan 26 UU.KUP 

1948)  

6.  Hak mengadukan pejabat yang membocorkan atau 

mengungkapakan kerahasiaan yang menyangkut masalah 

perpajakan wajib pajak 

8. Kewajiban Wajib Pajak 

 Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang 

harus dilaksanakan oleh wajib pajak, meliputi:  

1. Kewajiban mendaftarkan diri Kepada setiap wajib pajak ada 

keharusan mendaftarkan diri ke dirjen pajak, melalui kantor 

pelayanan pajak (KPP) dalam wilayah di mana wajib tinggal 

2. Kewajiban mengambil, mengisi dan menyampaikan (SPT) 

Ketentuannya sebelum disampaikan ke kantor pelayanan pajak 

setempat, wajib pajak ada keharusan untuk mendatangani SPT 

tersebut.  

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan spt dengan benar. Selain 

kewajiban seperti tersebut diatas, kepada wajib pajak juga 

diharuskan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.  

4. Kewajiban menyetor pajak di kas negara. Pasal 10 ayat 

(1)UUKUP 1948 mewajibkan kepada wajib pajak untuk 
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membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara 

atau ditempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.  

Dalam halini selain kantor kas negara, tempat 

pembayaran/penyetorannya adalah di kantor pos dan giro serta 

bank bank pemerintah yang ditunjuk oleh kepala kantor kas 

negara (keputusan menteri keuangan No. 948/KMK.O4/1983)  

5. Kewajibanmembuat pembukuan dan/ pencatatan. Kewajiban 

demikian melekat pada wajib pajak yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. 

6. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak Dalam rangka 

pemeriksaan pajak dari petugas pajak berdasal pasal 29 ayat (3) 

UUKUP 1948 wajib pajak ada kewajiban:  

a. Memperlihatkan dan memijamkan pembukuan dan 

pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas wajib pajak;  

b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 

yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan;  

c. Adanya keterangan yang diperlukan
71
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9. Manfaat dan Fungsi Pajak 

a. Manfaat Pajak  

Disebagian Negara berkembang, pajak merupakan sumber utama 

penerimaan Negara yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan 

dalam hal pembiayaan pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi 

sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak 

digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi 

seluruh lapisan masyarakat, sehinggasetiap warga negara mulai dilahirkan 

sampai dengan meninggal dunia dapat menikmati fasilitas atau pelayanan 

dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari 

pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barangbarang yang sangat 

dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, membantu 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan 

maupun permodalan. 

Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan bagi 

pendanaan fasilitas umum yang diantaranya meliputi: 

1) Pembangunan sarana umum Seperti Fasilitas dan Infrastruktur 

mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas.  

2) Pertahanan dan Keamanan mulai dari bangunan, senjata, 

perumahan sampai gaji-gajinya.  

3) Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak 

4) Kelestarian Lingkungan hidup dan budaya 

5) Dana Pemilu, transportasi masal dan lain-lain. 

b. Fungsi pajak 
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Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas 

maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1) Fungsi anggaran (budgetair)  

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaranpengeluaran negara.Untuk menjalankan 

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan 

pajak.Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain 

sebagainya.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan 

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 

dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari tahun ke 

tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan 

pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 

2) Fungsi mengatur (regulerend)  

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan 
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pajak.Dalamrangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3) Fungsi stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara 

lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4) Fungsi redistribusi pendapatan  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarat. 

10. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah.
72

Definisi lainnya, Pajak 

daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada 

penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung 
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Arsyad, Siahaan, Pajak Daerah, (Jakarta:Univ Terbuka,1996), h. 10 



 

 

66 

memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 

memungut pajak daerah yang dibayarkannya
73

. 

Pajak di Indonesia ditinjau dari lembaga pemungutannya dibedakan 

menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak 

daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan 

yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber 

pendapatan negara, khususnya pada otonomi daerah, secara garis besar 

hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah.Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi 

menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kotamadya. Dengan demikian pembagian pajak menurut 

lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak 

daerah.
74

 

Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah adalah sumber bagi 

pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek 

yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti objek 

yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak pusat tidak boleh 

lagi dikenakan pajak pada tingkat daerah.Lapangan pajak daerah adalah 

lapangan yang belum digali oleh negara.Ketentuan seperti ini 

dimaksudkan untuk mencegahpemungutan pajak yang sangat 

memberatkan bagi Wajib Pajak.
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Pajak daerah , yaitu pajak yang dikelola pemerintah daerah 

(Pemda) baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah 

Kota/Kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), 

Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak 

Reklame (PRl), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Bantuan (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah 

(PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Pedesaan (PPB P2). 

Dasar hokum, dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
76

 Pajak Daerah dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.  

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

pajak kepada Daerah yang langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan sistem online adalah 

sambungan langsung antara satu dengan sub sistem lainnya secara 

elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan 

transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan 

transaksi pembayaran yang dilalukan oleh wajib pajak. 

11. Mekanisme Pembayaran Pajak Secara Online 

1. Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan 

dengan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor Pelayanan Pajak. 

3. Mengisi surat setoran pajak. 

4. Menyerahkan dokumen surat setoran pajak ke bank yang 

ditunjuk pemerintah. 

5. Mendapatkan arsip surat setoran pajak. 

12. Sistem Pendaftaran Pajak Secara Online 

1. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran objek pajak secara online. 

2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

website www.simpadakabwaykanan.go.id 

3. Syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Fotokopi identitas wajib pajak atau penerima kuasa (KTP, SIM, 

PASPOR). 

a. Fotocopi Surat izin tempat usaha atau yang dipersamakan 

b. Fotocopi surat izin usaha dari instansi yang berwenang. 

http://www.simpadakabwaykanan.go.id/
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4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di upload pada 

laman website www.simpadakabwaykanan.go.id dengan format pdf 

atau JPEG. 

5. Wajib pajak dapat mencetak SPOPD beserta NPWPD setelah data 

terverifikasi oleh Bapenda
77

. 

13. Sistem  Pembayaran Pajak Secara Online 

1. Wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak terhutang dengan 

benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan 

keterangan secara elektronik dalam sistem online yang telah 

disediakan pemerintah daerah. 

2. Wajib pajak dapat mencetak hasil laporan pajaknya dari sistem online 

sebagai bukti yang sah. 

3. Pada saat penyampaian SPTPD atau SKPD secara eletronik, wajib 

pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar yang dapat dicetak 

sebagai sarat pembayaran. 

4. Pada saat penyampaian SPTPD atau SKPD secara elekronik, wajib 

pajak mendapatkan kode transaksi/ kode bayar daappt dicetak sebagai 

syarat pembayaran pajak. 

5. Wajib pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem 

online sebagai bukti yang sah. 

6. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak 

dengan setoran tunai, transfer dan/ atau menggunakan fasilitas 
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pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke 

Rekening Kas Daerah. 

7. Wajib pajak membayarkan pajak terutangnya ke Bank Persepsi dan/ 

atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/ dokumen 

yang dipersamakan dan/ atau kode transaksi/kode bayar/virtual 

account. 

8. Bank persepsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat menyediakan 

fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui: 

a. Anjungan tunai mandiri; 

b. Internet banking; 

c. Mobile banking; 

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui 

oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan 

sistem online diatur dalam Buku Panduan yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan yang membidangi urusan pendapatan daerah
78

. 
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