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ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE COLLECTION CIGARETTE TAX   

IN THE PROVINCE OF LAMPUNG  

 

By 

YUDHA AGUNG PERMANA 

 

 

Cigarettes are product that having chemical substance Karsinogenik one coufe of 

cancer. Based on Clause 1 Verse (1) The Act Of Number 39/2007 jo. The Act Of 

Number 11/1995 about Customs That State Be Imposed On Certain Types Of Stuff 

That Have Of The Qualities Or Characteristics. Based On The Regulation Of 

Finance Minister Of The Republic Of Indonesia Number: 115/PMK.07/2013 about 

Procedures To Collect And Payment Cigarette Tax The Imposition Of Cigarette 

Tax by 10 percent of the value of excise To local government services in 

maintaining community health and the allocation of of 50 % in taxation revenue to 

health. Problems in research is formulated: (1) how the implementation of the 

collection Cigarette Tax in Province of Lampung.? (2) what are be a barrier the 

implementation of the collection Cigarette Tax in Province of Lampung? 

 

An approach to a problem used legal approach is normative and empirical.Types of 

data on consisting of primary and secondary data collected by interviews and 

documentation of data analysis using analysis qualitative. 

 

This research result indicates: (1) The process to collect cigarette tax made in line 

with to collect excise yield tobacco. Cigarette tax worn by 10 percent of the value of 

excise. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara reported the outcome of 

cigarette tax per 3 (three) month to Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

balance to be divided based on the proportion of Lampung Provincial in accordance 

with the ratio of the population of Lampung provincial to the ratio of the population 

of the national and coordinate with related agencies to send transfers to the account 

of the public treasury Provincial Government Lampung. (2) factors barrier the 

implementation of the collection Cigarette Tax in the Lampung Provincial, are 

Government Provincial of Lampung no authority in the implementation of the 

collection Cigarette Tax. 

 

Advice in this research was: 1) the need for the relation of a government regions in 

terms of to collect cigarette tax that cigarette tax used as as a tax provinces rather 

than becoming debate that this tax as a tax central. 2) local government and customs 

make a coordination supervision distribution a cigarette for optimize ideals the 

imposition of taxes to the cigarette. 
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ABSTRAK 
 

 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK   

DI PROVINSI LAMPUNG  

 

Oleh 

YUDHA AGUNG PERMANA 

 

 

Rokok merupakan produk yang memiliki zat kimia Karsinogenik salah satu 

penyebab kanker. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2007 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pungutan 

negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 

karakteristik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

: 115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok 

pengenaan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai dimaksudkan untuk 

pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan 

pengalokasian sebesar 50% dari penerimaan pajak untuk kesehatan. Permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak 

Rokok di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Lampung? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan 

empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan 

dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses pemungutan Pajak Rokok dibuat 

sejalan dengan pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Pajak Rokok dikenakan sebesar 

10% dari nilai Cukai. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara melaporkan hasil 

penerimaan Pajak Rokok per 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan untuk dibagi berdasarkan proporsi Provinsi Lampung sesuai dengan rasio 

jumlah penduduk Provinsi Lampung terhadap rasio jumlah penduduk nasional dan 

berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengirimkan dana transfer ke rekening 

kas umum daerah Provinsi Lampung. (2) Faktor penghambat pelaksanaan 

pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Lampung, adalah Pemerintah daerah Provinsi 

Lampung tidak ada wewenang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya hubungan pemerintah daerah dalam 

hal  pemungutan Pajak Rokok agar Pajak Rokok dijadikan sebagai pajak provinsi 

yang bukannya menjadi perdebatan bahwa pajak ini sebagai pajak pusat. 2) 

Pemerintah Daerah dan Bea Cukai membuat suatu koordinasi pengawasan 

peredaran rokok untuk mengoptimalkan cita-cita pengenaan pajak pada produk 

rokok. 

 

Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Pajak Rokok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, rokok merupakan hal yang umum di jumpai di berbagai tempat, 

Statistik konsumsi rokok dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi Indonesia 

sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar. Sepanjang 2014 yang lalu, 

konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14 

persen) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok 

ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengkonsumsi rokok terbesar ke 

empat dunia setelah China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan 

Amerika Serikat (281 miliar batang).
1
 

Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan 

dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air. Hasil Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) pada 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, 

baik berupa rokok maupun penggunaan lainnya tanpa asap (smokeless form), 

mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk 

Indonesia.
2
  

                                                           
1
 Kadir, Ruslan, konsumsi rokok penduduk indonesia yang mengkhawatirkan, 

https://indonesiana.tempo.co, Diakses Pada Hari Jumat 26 Februari 2016, pukul 04:30 
2 Ibid. 

https://indonesiana.tempo.co/read/51291/2015/10/13/kadirsst/konsumsi%20rokok%20penduduk%20indonesia%20yang
https://indonesiana.tempo.co/


2 
 

Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat kimia, 

250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah penyebab 

kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia. Satu dari 10 kematian orang 

dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap tahun rokok menyebab kematian 

5.4 juta orang atau rata-rata 1 kematian setiap 5.8 detik (WHO 2004).
3
 

Kerugian ekonomi negara akibat rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Tahun 

2010, jumlah komulatif kerugian ekonomi akibat rokok sebesar 245.41 triliyun 

rupiah, yang berasal dari pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau (138 

triliyun rupiah), kehilangan tahun produktif karena kematian prematur, sakit dan 

disability  (105.3 triliyun rupiah), total biaya rawat inap karena penyakit terkait  

tembakau (1.85 triliyun rupiah) dan total biaya rawat jalan karena penyakit terkait  

tembakau (0.26 triliyun rupiah). Jumlah kerugian ini lima kali lipat dibandingkan 

pemasukan pemerintah dari cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni 55 triliyun 

rupiah).
4
 

Rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan rumah 

tangga, dan mekanisasi industri rokok kretek ikut menyumbang meningkatnya 

konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Sebagian 

besar perokok di Indonesia (88 persen) mengkonsumsi rokok kretek yaitu rokok 

yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Angka prevalensi perokok 

adalah 34 persen dimana prevalensi perokok laki-laki 63 persen. Konsumsi per 

kapita penduduk dewasa naik sebesar 9,2 persen antara tahun 2001 dan 2004. 

                                                           
3
 M, Tauhid, Berita Pajak Rokok, Http://Dinkeskotametro.Com, Diakses Pada Hari Jumat 26 

Februari 2016, Pukul 04:46 
4 Ibid.  

http://dinkeskotametro.com,/


3 
 

Dengan tenggang waktu lebih dari 25 tahun antara saat pertama mulai merokok 

sampai dengan munculnya berbagai penyakit kronis, maka dampak buruk akibat 

konsumsi rokok baru disadari saat ini. Lebih dari separuh dari 57 juta perokok di 

Indonesia akan meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok. 

Akibat informasi yang tidak sempurna yang dimiliki oleh konsumen tentang risiko 

kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) menyebabkan terjadinya kegagalan pasar 

pada konsumsi tembakau. Sebanyak 78 persen dari perokok Indonesia mulai 

merokok sebelum usia 19 tahun. Nikotin bersifat sangat adiktif (mencandu), hal 

ini ditunjukkan oleh perokok usia di bawah 15 tahun, dimana 8 dari 10 

diantaranya gagal dalam usahanya untuk berhenti merokok. Tidak seperti barang 

konsumsi adiktif lainnya yang ilegal, konsumen rokok secara terus menerus 

dihadapkan pada gencarnya iklan yang mempromosikan rokok sebagai sesuatu 

yang umum diterima di lingkungan sosial. Cukai rokok berperan penting dalam 

menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa 

yang belum merokok agar tidak mulai merokok, yang mengakibatkan kecanduan 

seumur hidup.
5
 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pungutan negara dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 

ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:  

a. konsumsinya perlu dikendalikan;  

b. peredarannya perlu diawasi; 

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

                                                           
5
 Sarah L. baber, dkk, 2008, Tembakau di Indonesia, Paris, The Union. Hal. V 
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lingkungan hidup; 

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan, 

dikenai cukai berdasarkan undang- undang ini. 

Penerapan Pajak Rokok bertujuan  untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya 

rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga 

dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pajak yang bersifat Regurelend 

(mengatur) dalam hal ini terfokuskan kepada memberikan optimalisasi pelayanan 

pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan pengalokasian 

sebesar 50% dari penerimaan pajak untuk kesehatan. Selain itu pemerintah daerah 

juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing 

termasuk rokok ilegal. Dengan Pajak Rokok maka kewajiban pemerintah untuk 

mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.
6
 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan Negara.
7
  

                                                           
6 Muhammad Bahrun nawawi, Pajak Sebagai Alat Pengendalian Konsumsi Rokok,  

http://www.bppk.kemenkeu.go.id, Diakses Pada Hari Jumat 26 Februrari 2016, Pukul 05:14 
7
 Yuswanto, 2010, Hukum Pajak Daerah, Bandarlampung, Program Pasca Sarjana Program 

Megister Hukum. Hlm. 7-8. 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/
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Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan 

daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi 

daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

salah satu jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Rokok. 

Perbedaan pada dasar pengenaan pajak dan alokasi penerimaan pungutan. Pajak 

Rokok memiliki Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda dengan cukai tembakau, 

dimana Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap rokok. Sedangkan Dasar pengenaan Cukai tembakau adalah 

Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai 

yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran. 

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. Sedangkan pada Cukai Rokok 

pemerintah menerapkan besarnya cukai rokok terutang dengan sistem kombinasi, 
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yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif advalorum. Tarif advalorum artinya 

cukai dihitung sekian persen dari harga per bungkus rokok. Harga per bungkus 

tersebut sesuai yang tercantum pada bungkus rokok. Sedangkan tarif spesifik 

artinya cukai dihitung sekian persen dari harga rokok per batang. Apabila 

menggunakan sistem kombinasi, maka hasil perhitungan tarif advalorum dan tarif 

spesifikasi digabungkan.
8
 

Pada tahun 2014 Provinsi Lampung menerima Pajak dari sektor Rokok Sebesar 

Rp 305 Miliar dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menargetkan 

peningkatan dari sektor ini setiap tahunnya.
9
 Kasus-kasus seperti Petugas kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar 

Lampung menyita rokok ilegal senilai Rp 4,5 miliar.
10

 Kemudian, satuan Sabhara 

Kepolisian Resort Lampung Selatan pada februari 2016 berhasil menyita 30 Ball 

rokok tanpa cukai, di sekitaran Jalan Lintas Sumatera. Tepatnya di depan 

Makodim 0421, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.
11

 Efisiensi penerimaan 

pajak berkurang akibat peredaran rokok tidak sesuai dengan regulasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 28 tahun 2009 bahwa Wajib Pajak Rokok 

adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin 

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Berdasarkan Pasal 27 ayat 

                                                           
8 Siti Rdm, Jangan Keliru antara Cukai dengan Pajak Rokok. http://pertanian.slemankab.go.id,  

Diakses Pada Hari Jumat, Pukul 05:30  
9 http://www.bandarlampungnews.com. PAD Lampung Lampaui Target Diakses Pada Hari Jumat 

26 Februari 2016, Pukul 06:10 
10 Galih Shu, Bea Cukai Bandar Lampung Sita Rokok Ilegal Senilai Rp 45 Miliar,  

http://www.nyokabar.com Diakses Pada Hari Jumat 26 Februari 2016, Pukul 06:10 
11 Roy Mawandhi, Polres Lampung Selatan Sita 30 Ball Rokok Tanpa Cukai di Jalinsum , 

http://www.jejamo.com Diakses Pada Hari Jumat 26 Februari 2016, Pukul 06:10 

http://pertanian.slemankab.go.id/
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(1) yang menjadi subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Provinsi Lampung 

dengan demikian berhak mendapat bagian dari pajak diperkuat dengan Peraturan 

daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak daerah pasal (2) 

bahwa salah satu jenis yang di atur dalam peraturan ini adalah Pajak Rokok. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok 

Di Provinsi Lampung”. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka ada beberapa masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini: 

1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Lampung ? 

2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pemungutan Pajak 

Rokok di Provinsi Lampung ?  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi 

Lampung. 

2) Untuk mengetahui faktor–faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara 

khususnya Hukum Pajak  tentang  pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok. 
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2) Kegunaan Praktis  

a. Bagi Dirjen Bea dan Cukai dan Pemerintah Daerah, sebagai sumbangan 

pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Rokok. 

b. Bagi Pengusaha Rokok, sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan 

pembayaran Pajak Rokok. 

c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi mengenai pelaksanaan 

pemungutan Pajak Rokok.  

 

 

 



 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian, Unsur-unsur, dan Fungsi Pajak 

A. Pengertian Pajak 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 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”.   

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.
14

 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan prestasi 

kepada pemerintah yang terhutang melalaui norma-norma umum dan yang dapat 

dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 

individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
15

 

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali 

kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan 

hukum public yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan 

hukum yang berkewajiban membayar pajak.
16

 

B. Unsur-unsur Pajak 

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi, 

yaitu:
17

 

1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

                                                           
14

 Yuswanto, dkk, 2013, Hukum Pajak,BandarLampung, PKKPU, hlm. 4 
15

 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003, Perpajakan Indonesia. Jakarta,Salemba Empat. hlm. 12 
16

 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6 
17

 R. Santoso Brotodihardjo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, Refika Aditama, cetakan 

kedua puluh dua, hlm.6-7 
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2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. 

Berdasarkan definisi-definisi pajak, maka unsur-unsur pajak yaitu:
18

 

1) Iuran atau Pungutan 

Dari segi arah arus pajak, jika datangnya dari Wajib Pajak maka disebut iuran, 

sedangkan jika arah datangnya dari pemerintah maka disebut pungutan. Literatur 

hukum perpajakan lebih banyak mempergunakan sebutan pungutan pajak. 

2) Dipungut Berdasarkan Undang-undang 

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan 

Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan 

Undang-Undang, sebab pajak merupakan nenam yang harus dipikul masyarakat, 

sehingga perumusan macam, jenis, berat dan ringannya tarif pajak harus pula 

keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

3) Tidak memperoleh kontrprestasi 

4) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

                                                           
18

 Opcit. Yuswanto, dkk, hlm.5-6. 
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5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahaannya. 

C. Fungsi Pajak 

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. 

Pada umumnya dikenal adanya dua funsi pajak yaitu:
19

 

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)   

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.    

2) Fungsi Mengatur (Regular)   

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.2 Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib 

pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang 

digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.
20

 

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan 

memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau 

                                                           
19

 Opcit. Yuswanto, dkk, hlm 10-12 
20

 Kunarjo,2004,  Hukum Perpajakan Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 56 
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jasa yang diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si 

pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.
21

 

Kemakmuran secara merata memunculkan persoalan bagi penerapan pembebanan 

pajak kepada masyarakat. Karena ukuran keadilan setiap manusia bersifat relatif. 

Oleh karena itu, agar terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu 

pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata.
22

  

Menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan ada beberapa teori yang mendasari 

adanya pemungutan pajak, yaitu:
23

 

1. Teori Asuransi yakni pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus 

dibayarkan oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). 

2. Teori Kepentingan yakni pajak dibebankan atas dasar kepentingan bagi masing-

masing orang. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi pula pajak yang 

harus dibayarkan. 

3. Teori Daya Pikul yakni teori yang hanya mengusulkan upaya dalam memungut 

pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul bagi wajib pajak. 

4. Teori Bakti yakni pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya. 

5. Teori Daya Beli yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara. 

                                                           
21

 Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.hlm.7 
22

 Wiratni Ahmadi, 2006, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa 

Pajak, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 10 
23

 Marlia Eka Putri, 2013, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung, hlm. 5 
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Menurut Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul An Inqiury into the Nature 

and Causes of the Wealth Nations, mengemukakan 4 kaidah atau asas pemungutan 

pajak yang harus diperhatikan, yang disebut dengan “The Four Maxims” atau  “The 

Four Canons”yaitu:
24

 

1. Equality 

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi 

sebanding dengan kemampuannya untu membayar (ability to pay) pajak tersebut dan 

juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 

2. Certainty 

Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus jelas bagi 

wajib pajak dan seluruh masyarakat. Berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus 

dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Bagi Adam Smith kepastian adalah lebih 

penting daripada keadilan. Jadi, suatu sistem yang telah dirancang menurut asas 

keadilan, apabila tanpa kepastian bisa saja menjadi tidak adil.  

3. Convinience of payment 

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak 

akan menyulitkan Wajib Pajak. Kemudahan atau kenyamanan menyatakan bahwa 

saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan dan 

memudahkan wajb pajak. 

 

                                                           
24

 Opcit. Yuswanto, dkk, hlm26 
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4. Economic of collective 

Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya yang memenuhi kewajiban pajak 

(compliance cost) bagi Wajib Pajak hendaknya sehemat mungkin. 

2.1.3 Jenis Pajak 

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:   

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.   

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak 

lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan.   

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.   

2. Menurut sifat   

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut;  

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.   

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.   
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3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 

Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, 

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor perkotaan dan pedesaan, dan Pajak Rokok.
25

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengertian pajak 

daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bari 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan yang dimaksud adalah sekumpulan 

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD), Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, 

                                                           
25

 Opcit. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, hlm 14 
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Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi 

Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Dari uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah iuran wajib 

pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan 

dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk didaerah diatur lebih lanjut 

dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain 

pajak yang telah ditetapkan undang-undang. 

Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu Pajak Daerah adalah:
26

 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

4. Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya 

pemungutan. 

5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu 

alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi 

antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. 

6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

                                                           
26

 Opcit Marlia Eka Putri hlm. 12-13 
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7. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah atau masyarakat 

luas untuk merusak lingkungan. 

Dalam sistem perpajakan secara integral-menyeluruh, fiskus harus efisien dalam 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan 

pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan bagi wajib pajak terdapat 

kemudahan dalam melakukan kewajibannya, kemudahan itu dikemukan oleh Fritz 

Neumark yaitu ease of administration and compliance yang terbagi menjadi empat 

persyaratan sebagai berikut:
27

 

1) The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat 

kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan 

harus di bayar, dimana harus di bayar, hak-hak wajib pajak, sanksi hukum bagi 

wajib pajak maupun bagi pejabat paja. 

2) The requirement of continuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan 

kebijaksanaan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan dapat 

berubah. 

3) The requirement of economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi 

pajak (fiskus) dilaksanakan se-efisien mungkin. 

4) The requirement of convenience, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan wajib pajak merasa senang, artinya tidak merasa tertekan 

atas kewajiban membayar pajaknya.   

                                                           
27

 Syofrin syofyan, dan sayhar hidayat, 2004,Hukum Pajak dan Perasalahannya, bandung, PT Refika 

Aditama. Hlm. 17-18. 
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2.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah 

Ciri-ciri pajak daerah meliputi:  

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak Negara yang 

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah digolongkan 

menjadi 2 yaitu pajak pemerintah provinsi dan pajak pemerintah kabupaten/kota. 

Contoh: Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal (2) 

membedakan jenis pajak yang diambil oleh pemerintah Provinsi dengan 

Pemerintah kabupaten/Kota. 

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang 

dikuasainya. Contoh : Pemerintah Provinsi lampung menarik Pajak kendaraan 

bermotor di wilayah Administrasi Provinsi lainnya. 

3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga 

atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum. 

Pajak daerah dipungut dari daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, maka 

pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar 

dalam pungutan administratif kekuasaannya. 

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 5 jenis pajak 

Provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci adalah sebagai berikut: 

Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yaitu:  
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1) Pajak Hotel  

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.   

2) Pajak Restoran  

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10%. 

3) Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran.  

4) Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif 

Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

5) Pajak Penerangan Jalan  
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Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan 

Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga 

listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 

tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). 

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

7) Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 

sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. 

8)  Pajak Air Tanah  
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Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 

9) Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk 

marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia 

esculanta, dan collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10%.  

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif  Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. 

Jenis-jenis pajak daerah Provinsi yaitu: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor  
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Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

2)  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

4) Pajak Air Permukaan  

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif 

Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. 

5) Pajak Rokok  
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Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. 

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

2.3 Pajak Rokok 

2.3.1 Pengertian Pajak Rokok 

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, rokok meliputi : cigaret, 

cerutu, dan rokok daun. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau 

rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak 

kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan 

cengkih, atau bagiannya baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan 

cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang 

dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun 

tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.  

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

diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk 

dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan 

dalam pembuatannya. Rokok daun adalah hasil tembakau yang diolah dengan daun 
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nipah, daun jagung (kolont),  atau  sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, 

tanpa mengindahkan bahan pengganti. 

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi 

pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai 

rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya akan disetor ke 

rekening kas umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah produk. 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan pajak ini ke Bea dan 

Cukai, maka Direktorat Jendral Bea Cukai mulai menyiapkan mekanismenya agar 

ketika Pajak Rokok diterapkan maka proses pemungutan Pajak Rokok tidak 

menimbulkan masalah. Ditrektorat Jendral Bea Cukai sedang menyiapkan tata cara 

dan mekanisme pemungutan Pajak Rokok. Salah satu alternatifnya adalah Pajak 

Rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Jadi, ketika produsen rokok 

membayar setoran cukai rokok, pada saat bersamaan mereka juga akan membayar 

Pajak Rokok yang besarnya 10% dari setoran cukai yang mereka bayarkan tersebut. 

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 3 (tiga) bulan 

kalender dan atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Subjek dalam 

pemungutan Pajak Rokok adalah konsumen, sedangkan yang menjadi objek dalam 

pemungutan Pajak Rokok adalah konsumsi rokok dan wajib pajak dalam pemungutan 

Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang 

memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 
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2.3.2 Fungsi Pajak Rokok 

Berdasarkan fungsinya yang bersifat Regurelend (mengatur) yang terkhusus pada 

kebijakan Pemerintah terhadap kesehatan maka Penerapan Pajak Rokok adalah untuk 

melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 

persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan 

pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Seperti diketahui bahwa 

rokok, membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi perokok itu sendiri maupun 

orang lain. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. 

Selain itu pemda juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah 

masing-masing termasuk rokok ilegal. Dengan Pajak Rokok maka kewajiban 

pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. 

2.3.3 Tarif Pajak Rokok 

Pajak Rokok memiliki tarif pengenaan pajak yang berbeda dengan cukai rokok, 

dimana tarif pengenaan Pajak Rokok adalah 10 % dari cukai yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terhadap rokok. Sedangkan pada Cukai Rokok pemerintah menerapkan 

besarnya cukai rokok terutang dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif 

spesifik dan tarif advalorum. Tarif advalorum artinya cukai dihitung sekian persen 

dari harga per bungkus rokok. Harga per bungkus tersebut sesuai yang tercantum 

pada bungkus rokok. Sedangkan tarif spesifik artinya cukai dihitung sekian persen 

dari harga rokok per batang. Apabila menggunakan sistem kombinasi, maka hasil 

perhitungan tarif advalorum dan tarif spesifikasi digabungkan. 
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Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling 

tinggi: 

a. untuk yang dibuat di Indonesia: 

1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 

2) 57% (lima  puluh  tujuh  persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 

digunakan adalah harga jual eceran. 

b. untuk yang diimpor: 

1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar 

yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 

2) 57% (lima  puluh  tujuh  persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang 

digunakan adalah harga jual eceran. 

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 bahwa Harga dasar yang digunakan 

untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah 

harga jual pabrik atau harga jual eceran. Sedangkan, Harga dasar yang digunakan 

untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean 

ditambah bea masuk atau harga jual eceran. 

2.4 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ( NPPBKC ) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata 

Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan 

Importir Hasil Tembakau. Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang 
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Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau wajib 

memenuhi 2 syarat yaitu : 

1. Syarat Fisik 

a. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain 

yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin. 

b. Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal. 

c. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. 

d. Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi. 

2. Syarat Administrasi 

Dalam hal syarat administrasi terdapat empat (4) tahap yakni; 

1. Tahap Pertama 

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC Madya Pabean B Bandar 

Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan 

melampirkan : 

a. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri. 

b. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha. 

c. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). 

d. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU 

mengenai gangguan. 

2. Tahap Kedua 
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Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara 

terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran : 

a. Data pemohon sebagai penanggung Jawab.  

b. Data dalam lampiran permohonan 

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara 

Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak. 

3. Tahap Ketiga 

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan 

pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak 

permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima. 

Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan 

NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur. 

4. Tahap Keempat 

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat 

usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala KPPBC Madya Pabean B Bandar 

Lampung dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri 

a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan atau tempat usaha. 
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b. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sebagai pabrik. Dalam hal 

pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa 

menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) 

tahun. 

c. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU 

mengenai gangguan (HO). 

d. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri. 

e. Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP). 

f. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan 

tanggungJawabnya di bidang tenaga kerja. 

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia 

apabila pemohon merupakan orang pribadi. 

i. Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi. 

j. Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum. 

k. Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan 

atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir 

yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun 

pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan 

NPPBKC. 

Apabila pemohon adalah importir, selain memenuhi syarat di atas wajib 

melampirkan: 

a. Salinan/fotocopy izin sebagai importir. 
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b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). 

c. Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang 

diimpor. 

Pengusaha dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC apabila memenuhi 

syarat yakni: 

a. Pembuatan Tembakau Iris dari Tembakau dalam negeri yang tidak dikemas untuk 

penjualan eceran atau dikemas dengan bahan pengemas tradisional, dengan 

syarat: 

1. Dalam pembuatannya tidak dicampur/ditambahkan tembakau luar negeriatau 

bahan lain yang lazim digunakan dan/atau 

2. Pada pengemas/TIS tidak dibubuhi etiket, cap merk dagang atau sejenis. 

b. Importir barang kena Cukai yang mendapat Fasilitas pembebasan cukai. 

Dalam waktu 30 hari setelah persyaratan dan tahap telah dilaksanakan terdapat dua 

(2) hal yakni apabila Berita acara diterima maka dikeluarkannya NPPBKC kepada 

pengusaha dan apabila Berita Acara ditolak maka dikeluarkannya surat penolakan. 

2.5 Dasar Hukum Pajak Rokok 

Dasar Hukum Pajak Rokok adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) cukai adalah pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Dan pasal 5 barang hasil tembakau 

yang di kenai cukai adalah rokok. 
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Dasar Hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (1) bahwa yang termasuk pajak Provinsi 

adalah Pajak Rokok. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  2 Tahun  2011 

Tentang Pajak Daerah. Pasal 1 bahwa Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok 

yang dipungut oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pajak Rokok merupakan salah satu 

pajak yang diambil oleh pemerintah Provinsi lampung. 

Selanjutnya, dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan 

Penyetoran Pajak Rokok. Penyetoran Pajak Rokok dalam peraturan ini dilakukan 

beberapa tahap yang secara sistemastis dilakukan oleh wajib pajak.  

 

 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Masalah  

Penelitian ini menggunakan  penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian 

hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan 

yuridis empiris.  

3.1.1 Pendekatan Nomartif 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, 

membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan 

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah terhadap Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Rokok.  

3.1.2 Pendekatan Empiris 

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi 

dalam lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian 

yang ada hubungannya dengan masalah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Rokok. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke narasumber dari KASI 
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Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Pelaksana Pemeriksa Kantor Pelayanan dan 

Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B BandarLampung. 

3.2 Sumber Data 

Data yang akan di pergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat 

hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau 

doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berkaitan dengan masalah terhadap 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.  

3.2.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data 

baru yang memiliki sifat up to date. . 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan 

mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan khususnya peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. 

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

A. Bahan Hukum Primer 

Data ini mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam peraturan perundang-undangan 

nya, antara lain : 
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1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang. 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah. 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/Pmk.07/2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

115/Pmk.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok . 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 198/PMK.010/2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor : 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  2 Tahun  2011 Tentang Pajak 

Daerah. 

8. Peraturan Gubernur Lampung nomor 45 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor  2 Tahun  2011 Tentang Pajak 

Daerah Jenis Pajak Rokok. 
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B. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku ilmu 

hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

C. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer maupun sekunder.
26

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat 

dan mengutip buku-buku, Peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan permasalahan terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan penelitian serta 

untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa 

informan yaitu dari KASI Pajak kantor Dinas Pendapatan daerah Provinsi Lampung 

dan Pelaksana Pemeriksa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe 

                                                           
26

 Bambang Sunggonon, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 

69. 
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Madya Pabean B BandarLampung dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat 

membantu mendapatkan data primer. 

3.3.2 Pengolahan Data  

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan tahap-tahap sebagai berikut :  

1) Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi data yang berhubungan dengan 

permasalah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok. 

2) Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar 

berhubungan dengan pokok permasalahan terhadap Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Rokok. 

3) Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam permasalahan terhadap Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Rokok. 

4) Sistematika data, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan 

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

5) Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam 

menganalisa data tersebut.
27

 

 

 

                                                           
27

 Zainal Askin Amiruddin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 87. 
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3.4  Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama 

penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses 

pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar 

sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan/atau lisan dan perilaku 

nyata.
28

 

                                                           
28

 Op.Cit, Soerjono Soekanto Hlm. 35. 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Lampung 

Proses pemungutan Pajak Rokok dibuat sejalan dengan pemungutan cukai rokok.  

Wajib Pajak Rokok harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC) untuk menjalankan usahanya sebagai syarat dalam pemesanan pita 

cukai. Pajak Rokok dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif cukai. 

Dalam proses pemungutan Pajak Rokok Provinsi Lampung, pemungutan 

dilakukan dengan cara wajib pajak menyelesaikan administrasi kepada kantor 

pelayanan dan pengawasan bea dan cukai tipe madya pabean b bandar lampung 

berupa berkas SPPR. Wajib Pajak membayarkan jumlah cukai dan pajak setelah 

melengkapi dan dinyatakan sesuai oleh bank/Pos Persepsi. KPPN menerima 

berkas SSBP dan BPN dari bank/Pos Persepsi untuk selanjutnya memberikan 

laporan kepada Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara terhadap realisasi 

penerimaan Pajak Rokok. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara melaporkan 
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hasil penerimaan Pajak Rokok per 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan untuk di bagi berdasarkan proporsi Provinsi Lampung 

sesuai dengan rasio jumlah penduduk Provinsi Lampung terhadap rasio jumlah 

penduduk nasional. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengeluarkan 

SPM-PP kepada KPPN untuk menerbitkan surat SP2D dan berkoordinasi dengan 

instansi terkait guna mengirimkan dana transfer ke rekening kas umum daerah 

Provinsi Lampung. 

2. Faktor penghambat dalam melaksanakan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi 

Lampung 

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di 

Provinsi Lampung adalah regulasi hukum dalam daerah Provinsi Lampung sendiri 

tidak menunjang terhadap penerimaan pajak daerah jenis Pajak Rokok. PerGub 

Lampung No.45 Tahun 2013 terdapat kerancuan terhadap wwajib Pajak 

melakukan keberatan namun, Pemerintah daerah Provinsi Lampung tidak 

memiliki  wewenang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok. Pemerintah 

Provinsi Lampung hanya menerima pembagian atas Pajak Rokok dari Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan berdasarkan rasio jumlah penduduk Provinsi 

Lampung terhadap rasio jumlah penduduk nasional. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukan, maka beberapa saran dari penelitian ini adalah: 

1. Perlunya hubungan pemerintah daerah dalam hal  pemungutan Pajak 

Rokok dan perbaikan regulasi hukum daerah agar Pajak Rokok dijadikan 
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sebagai pajak provinsi yang bukannya menjadi perdebatan bahwa pajak ini 

sebagai pajak pusat. 

2. Pemerintah Daerah dan Bea Cukai membuat suatu koordinasi pengawasan 

peredaran rokok untuk mengoptimalkan cita-cita pengenaan pajak pada 

produk rokok. 
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