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P E N H

H U L U A 11

Hencana Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Sura
baya untuk tahun anggaran 1980/1991» rata-rata 90# (sembilan puluh persen) diperoleh darl hasil pemungutan pajak1
(lihat lamplran I).
Dari lamplran yang dimaksud dl atas, dapat diketa
hui bahwa jumlah pajak yang diperoleh dari hasil pemungut
an pajak anjing, termasuk golongan yang sedikit jumlahnya.
Menurut saya, seharuenya jumlah pajak yang diperoleh dari
hasil pemungutan pajak anjing melebihi jumlah yang tercantum dalam perincian tersebut.

Pendirian ini dldasarkan

atas kenyataan bahwa banyak anjing berkeliaran (pada umumnya di kampung-kampung) tanpa pengalungan penning anjing
dalam wilayah Kotamadya Surabaya.
Kenyataan tersebut di atas menittbulkan tiga permasalahan yang akan dibahas dalam materl skripsi ini ialah:
a. apakah kenyataan tersebut dlsebabkan karena fiskus
(aparat pemerintah di sektor pajak) tidak dapat melak
sanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
b. apakah wajib pajak anjing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak anjing;
c. apakah Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39
Tahun 1955 (selanjutnya dlsingkat Perda Ho. 39 Tahun
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1955) tentang Pemungutan Pajak Anjing Dalam Daerah Kotabeoar Surabaya, tidak efektif lagi.
Untuk menentukan yang mana dari ketiga hal tersebut
di atas yang berperan secara negatif atau ada hal lain yang
mcnyebabkan adanya kenyataan tersebut,

saya belum sanggup

oomastikannya,

hal ini dibutuhkan

oleh karena memastikan

suatu penelitian. Dan untuk melaksanakan suatu penelitian,
saya tidak memiliki dana, lagi pula kemampuan dan waktu sangat terbatas. Heskipun demikian, kenyataan tersebut cukup
menjadi alasan bagi saya untuk raembahaa materi tersebut da
lan skripsi ini dengan memilih judul "Pajak Anjing di Kotacadya Surabaya, Suatu Tinjauan DeskriptifJudul skripsi
ini mengandung dua aspek ialah; a. pajak anjing di Kotama
dya Surabaya; b. suatu tinjauan deskriptif. Penjelasan mengenai dua aspek ini adalah sebagaimana tersebut di bawah
ini.
Yang dimaksud dengan pajak anjing di Kotamadya Sura
baya adalah pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerin
tah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya

terhadap

pccolihara anjing yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotaindya Surabaya. Pengertian ini didasarkan ataa pasal 1
Porda Ko. 39 Tahun 1955 yang berbunyi bahwa "untuk kepentlnqan Kotamadya Surabaya dipungut pa.1ak yang disebut pajp.k anjing atas

pemellharaan anjing dalam daerah Kotama

dya” (garia bawah penulia).

Untuk mengetahui jiwa,

ioi

maupun bunyi Perda No. 39 Tahun 1955, dipersilahkan raeli-
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hat lamplran II sebagaimana yang dilamplrkan di baglan
2
akhir skripsi ini*
Dari bunyi pasal 1 tersebut, timbul
pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Daerah atau wllayah Kotamadya Surabaya ? Yang dimaksud dengan wilayah
Kotamadya Surabaya adalah wilayah Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan (jubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. PEM/
128/22/SK/Ds. tanggal 13 Maret 1975 tentang Pemekaran Ling
kungan. Menurut isi surat keputusan ini, wilayah Kotamadya
Surabaya terdiri dari tiga Wilayah Kerja Walikotamadya, 16
Kecamatan, 60 Kelur&han, dan 103 Desa. Untuk dapat diketahul lebih jelas mengenai pembaglan wilayah Kotamadya Sura
baya, dipersllahkan melihat lamplran III sebagaimana

yang

dilamplrkan di bagian akhir skripsi ini.^
Mengenai suatu tlnjauan deskriptif, sulit untuk dijelaskan sebab pengertiannya tidak diketemukan dalam literatur.

Untuk mengatasi kesulitan ini, saya berpangkal to-

lak pada pengertlan "metode penyelidikan deskriptif" yang
diajarkan oleh Winarno Surachmad^ (seorang akhli dalam bidang penelitlan) sebagai berikut:
Penjelidikan deskriptif tertudju pada pemetjahan
masalah jang ada pada masa sekarang. Karena banjak sekali ragam penjelidikan demikian, metode penjelidikan
deskriptif lebih merupakan istilah umum Jang mentjakup
berbagal tehnik deskriptif. Diantaranja ialah penjeli
dikan jang menuturkan, menganalisa, dan mengkwalifikasikan; penjelidikan dengan tehnik surrey, dengan tehnik
interviu, angket, studi komperatif, studl waktu dan gerak, analisa kwantitatif, studi kooperatif atau operaaionil. . . .
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Sehubungan dengan kutipan ini, saya berpendirian bahwa yang
dimaksud dengan suatu tinjauan deskriptif adalah suatu tin
jauan dengan menggunakan metode penyelidikan deskriptif
yang ditujukan untuk pemecahan masalah pada masa sekarang.
Mengingat banyak sekali penyelidikan deskriptif (lihat ku
tipan tersebut), dan keterbatasan dana, kemampuan dan wak
tu yang ada pada saya, maka untuk penulisan skripsi ini
saya hai^ya menggunakan "tehnik analisa"
bahan dan keterangan yang

berdasarkan bahan-

diperoleh dari hasil wawancara

dengan Kepala Sub Seksi Pajak Anjing pada Dinas Pendapatan
& Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Dengan
demikian, materi skripsi ini yang tercermin dalam judul "Pa
jak Anjing di Kotamadya Surabaya, Suatu Tinjauan Deskriptif",
akan dianallsa berdasarkan bahan-bahan dan

keterangan yang

diperoleh dari pihak Kotamadya Surabaya dalam hal lnl

Sub

Seksi Pajak Anjing, ditambah dengan studi kepustakaan*
Berdasarkan uraian di atas, saya akan membagi dan
membahas materi skripsi ini dalam garis besar sebagai beri
kut: BAB II, PENGJSRTIAN PAJAK, akan dibagi dan dibahas da
lam tiga aspek yaitu: 1. Artl dan Fungsi Pajak; 2. Pengertian Pajak Negara dan Pajak Daerah; 3. Pengertlan dan Klasifikasi Pajak Anjing. Pembahasan mengenai tiga aspek tersebut, maksudnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam memba
has materi skripsi ini. Dan sebelumnya dalam bab I ini, dijelaskan mengenai alasan memillh judul, permasalahan, metodologi, sistematika, dan tujuan penulisan skripsi ini, yang
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maksudnya untuk diketahui gambaran umum mengenai penulisan
skripsi ini. Kemudian dalam bab III akan dibahas Maksud dan
Tujuan Pajak Anjing, yang dibagi dalam empat aspek yaitu:
1. Peraturan Kotamadya Surabaya; 2. Fungsi Pajak yang Ber
sifat Budgeter; 3* Fungsi Pajak yang Bersifat Hegulerend;
4* Segi Gaya-Plkul. Maksud dari pembagian dan pembahasan
mengenai empat aspek ini ialah untuk dapat diketahui maksud
dan tujuan pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya*
Sesudah itu dalaa bab IVf akan dijelaskan Pajak Anjing se
bagai Pajak Langsung, dengan perincian sebagai berikut; 1.
Penggolongan Pajak; 2. Pajak Langsung dalam Arti Kata Administratif; 3* Pajak Langsung dalam Arti Kata Ekonomis. Mak
sud dari pembagian dan pembahasan Ini ialah agar dapat ditentukan golongan pajak anjing. Bab V merupakan kesimpulan
dan saran.

Dalam bab V ini, saya akan berusaha menarik be

berapa kesimpulan dan mengajukan saran-saran berdasarkan
pembahasan dalam bab I sampai dengan bab IV.
Semoga skripsi ini dapat menambah perbendaharaan 11mu pengetahuan, dan merupakan sumbangan pemikiran kepada
Sub Seksi Pajak Anjing pada Dinas Pendapatan & Pajak Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, meskipun lsl dan bentuk skripsi ini jauh dari sempurna.

1"Realisasi Penerimaan Bulan April - Mei 1980w,
Qapura, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya, Ko. 5/XIIl/Agustus/l980, h. 30.
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p
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No* 39 Tahun
1955t tentang Pemungutan Pajak Anjing Dalam Daerah Kota
Besar Surabaya, Surabaya, 10 Agustus 1955*
^"Pembaglan Wilayah Administrasi & Rencana Pemben
tukan Kota Administratif1f 685 Tahun Surabaya, Sub Baglan
Hubungan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
Surabaya, 31 Mei 1978, h. 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.
4,

^Winarno Surachmad, Dasar dan Tehnik Research, Tarslto, Bandung, 1970, h. 131.

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGERTIAN PAJAK

1. Arti dan Fungal Pajak
Sebagaimana diketahui bahwa masalah pengertian atau
definisi atau batasan,

tetap merupakan suatu hal yang ba

nyak menimbulkan perbedaan pendapat

antara para sarjana,

Hal ini diaebabkan karena titik-berat pandangan maaing-maaing sarjana terhadap sesuatu yang hendak dirumuakan

ada

lah berbeda-beda. Dengan demikian, pengertian atau definlai
atau batasan yang bagaimanapun dikatakannya lengkap, namun
aelalu diajukan kecaman. Kenyataan ini dijumpai pula dalam
pengertian pajak,

sebab dari aekian banyak definisi pajak

yang diajukan oleh para sarjana,

belum ada suatu definisi

pajak yang dapat diterima oleh semua pihak. Seandainya ke
nyataan ini dipermasalahkan, tentu akan ditemui suatu lingkaran setan atau tidak akan ditemui jalan penyelesaiannya.
Hal ini menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui pendapat
5
R. Santoao Brotodihardjo yang menyatakan bahwa:
. . . akan lebih bermanfaat bilamana dladatcan penlnjauan dan kupaaan terhadap hal-lhwal yang dirumuakan da
lam bataaannya: salah aatu diantara bataaan-batasan itu
diajarican oleh Prof, Dr. P.J.A. Adriani . . . yang berbunyi sebagai berikut:
"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipakeakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menu
rut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat preatasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas
Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan".
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi terse
but adalah, bahwa Adrian! memaoukkan Pajak, sebagai
pengertian yang dianggapnya sebagai suatu "species1*
kedalam "genus" pungutan (jadi pungutan adalah lebih
luas).
Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada
fungsi "budgeter" dari pajak, sedangkan pajak masih
□empunyai fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi "mengatur". * . •
Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari Negara ialah prestaoi khusus yang erat hu+
bungannya dengan pembayaran "iuran" itu* Prestasi da
ri Negara seperti hak untuk menggunakan jalan-jalan
umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak kepolisian dan tentara sudah barang tentu diperoleh oleh para
pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak se
cara individual dan tidak ada hubungannya langsung
dengan pembayaran itu, berikutnya: orang yang tidak
oembayar pajakpun mengenyom konikmatannya.
Untuk mengetahui lebih banyak mengenai definisi pajak, diperoilahkan melihat lampiran IV skripsi ini.^

Dari defi-

nisi-definisi pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran
tersebut, saya menyetujui definisi pajak yang dirumuskan
oleh Rochmat Soemitro. Dan adapun alasan saya ialah bahwa
definisi pajak yang dirumuskan oleh Rochmat Soemitro memuat senua clri yang melekat pada pajak ialah untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara (bersifat
budgeter); dapat dipaksakan (dipungut berdasarkan undangundang); tiada mendapat timbal-jasa secara langsung; untuk
ttCLjOluyai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas
ponorintahan; bersifat regulerend; untuk mewujudkan kesejahteraan umun. Sedangkan definisi pajak yang dirumuskan
oleh para sarjana lain, senantiasa terdapat kekurangan dalan hal memaeukkan ciri-ciri yang melekat pada pajak ke
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dalam definisi pajak yang dirumuskannya. Sebagai oontoh,
misalnya definisi pajak yang dirumuakan oleh P.J.A. Adria
ni hanya dimasukkan fungal pajak yang bersifat budgeter.
Hal ini tidak dapat dlpertahankan lagi, karena kenyataan
nya dalam pembangunan dewasa ini bahwa fungsi pajak

yang

bersifat regulerend atau mengatur, tidak kalah penting peranannya jika dibandingkan dengan fungsi budgeter. Sebagai
contoh,

misalnya untuk menarik minat usahawan Luar Negeri

daxam hal menanamkan modalnya di Indonesia, Pemerintah menerapkan sifat regulerend ini dalam Undang-undang 11o. 1
7
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang antara lain
dalam pasal 15 a ayat 1 lainya menentukan bahwa kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan pembebasan dari
pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu lima tahun terhitung
dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
Setelah dibahas "art! pajak" sebagaimana tersebut
di atas, kemudian di bawah ini akan dibahas "fungsi pajak".
Pembahasan mengenai fungsi pajak, hanya terbatas
pada hal-ikhwal yang menyangkut pengertian fungsi pajak.
Hal ini diaebabkan karena dalam bab II ini dibahas penger
tian mengenai beberapa aspek sebagaimana tersebut

dalam

halaman 4- dan halaman 7 skripsi ini. Dan oleh karena da
lam literatur maupun dalam dunia perpajakan dikenal

dua

macam fungsi pajak yaitu fungsi pajak yang bersifat budge
ter dan fungsi pajak yang bersifat regulerend atau menga-
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tur, maka pembahasan mengenai fungsi pajak, hanya terbatas
pada hal-ikhwal yang menyangkut pengertian dari dua

macam

fungsi pajak tersebut* Adapun pembahasannya sebagaimana
tercantum di bawah ini*
Untuk dijadikan dasar pembahasan mengenai "fungsi
pajak yang bersifat budgeter", dikutip pengertian mengenai
Q
fungsi budgeter yang diajarkan oleh Rochmat Soemitro
se
bagai berikut;
fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di oini merupakan suatu alat
atau suatu sumber untuk memasuKkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan diguna
kan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara* Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk pengeluaran
rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut Surplus, maka surplus ini dapat digunakan
untuk membiayai investasi-investasi pemerintah. Surplus
ini disebut juga Public Saying dan ini merupakan sumber
utama untuk membiayai Putlic investment* . . .
Dari kutipan tersebut, jelas diketahui bahwa pajak-pajak da
lam fungsi budgeter merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara*

Untuk

menguatkan hal ini, dapat dijelaskan bahwa kenyataannya rata-rata 90% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) diperoleh dari hasil pemungutan pa
jak. Sebagai contoh, dipersilahkan melihat lamplran V seba9
gaiwana yang dilamplrkan di bagian akhir skripsi ini* Lam
piran ini juga merupakan kenyataan bahwa dana yang dipero
leh dari hasil pemungutan pajak, digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin (misalnya belanja pcgawal, subsidi daerah
otonom dan lain-lain). Dan sisaziya yang lazim disebut surplus
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atau public saving (tabungan umum) merupakan sumber utama
atau digunakan untuk membiayai public investment (pembangunan nasional). Tabungan umum ini tentu tidak cukup un
tuk membiayai pembangunan nasional, sebab dewasa ini

di

segala bidang (ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan lainlain) sangat pesat dan berkembang. Untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah berusaha memperoleh dana dari sum
ber lain, misalnya dari hutang Luar Negeri yang dipero
leh melalul Internasional Government of Indonesia (selanjutnya disingkat IGrGI).
Setelah diajukan pembahasan mengenai "fungsi pajak
yang bersifat budgeter*1 seperti tersebut di atas, kemudi
an di bawah lnl akan dibahas "fungsi pajak yang bersifat
regulerend atau mengatur".
Untuk dijadikan dasar pembahasan mengenai "fungsi
pajak yang bersifat mengatur", diajukan kutipan mengenai
fungsi mengatur yang diajarkan oleh Rochmat Soemitro^
sebagai berikut;
fungsi mengatur adalah bahwa pajak-pajak di dalam ini
digunakan sebagai suatu alat untuk mencapal tujuantujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan
dan fungsi yang mengatur ini lazimnya kita lihat disektor swasta. . . .
Dari kutipan ini, jelas diketahui bahwa pajak-pajak dalam
fungsi mengatur digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Untuk menguatkan hal ini, diajukan kutipan mengenai fungsi pajak yang
bersifat mengatur sebagaimana diuralkan oleh R. Santoso
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Brotodihardjo11 sebagai berikut;
. . . bahwa disamping usaha untuk memasukkan uang se*
banyak-banyaknya ke dalam kao negara, pajak harus di-*
maksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk turutcampur-tangan dalam hal mengatur dan bllamana perlu
nengubah suaunan pendapatan dan kekayaan ialan aeRtor
owaota Cgarls bawah penulis)* . T . oahkan dapatlah
kini dikatakan* bahwa dalam negara modern, maksudmaksud demikian ini justru menjadi tujuan pokok dari
sistem pajak; sekurang-kurangnya dapatlah kini dikatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang sewajarnya harus tidak bertentangan dengan kebijaksanaan
negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. . . • Se
bagai contoh fungsi mengatur dalam lapangan ekonomi,
misalnya pemerintah membebaskan atau merlngankan Bea
Masuk dan membebaskan Pajak Ponjualan aias barangbarang impor, yang meliputi barang-barang atau mesinmesin untuk melengkapi pabrik-pabrik yang didirikan
di Indonesia serta yang berupa alat-alat kerja, atau
pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan peruoahaan Penanaman Modal Asing* Sedangkan sebagai
contoh fungsi mengatur dalam lapangan sosial, misal
nya tarif-tarif pajak yang berlaku mulai tanggal 1
Januari 1965 secara tegas dan jelas memperhatikan
"Batas Minimum Kena Pajak” sehlngga diperoleh "Pendapatan Sisa Kena Pajak" dalam beberapa jenls pajak,
antara lain Pajak Pendapatan. • . .
Solaln contoh fungsi pajak yang bersifat mengatur seperti
tersebut dalam kutipan ini, raasih banyak lagi fasilitas
perpajakan yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana
atau alat untuk mengatur dan bllamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalan oektor swasta. Hal
ini sangat terasa dalam kehidupan ekonomi dan sosial pa
da ^asa pembangunan oekarang. Dan hal ini dituangkan da
lan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Mo
dal Asing sebagaimana terakhir dirubah dan dltambah

de

ngan Undang-undang Mo. 11 Tahun 1970 (selanjutnya dising
kat UU PMA); dan Undang-undang No* 6 Tahun 1968 tentang
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Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana terakhir dirubah
dan ditambah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 (selanjutnya disingkat UU PMDN). Sebagai contoh, misalnya un
tuk modal yang berasal dari alam negeri yang ditanamkan
pada bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas dari Pe
merintah (misalnya perindustrian, pertanian, parawisata
dan lain-lain) yang dalam tahap pembangunan dan produksi
percobaan, diberikan fasilltas perpajakan antara lain be
rupa pemutihan modal* Yang dimaksud dengan pemutihan mo
dal ialah bahwa modal yang ditanam dalam bidang-bidang
yang mendapat prioritas dari Pemerintah, tidak akan diusut asal-usulnya dan tidak akan dijadikan dasar pengena
an pajak* Sedangkan sebagai contoh fasilitas perpajakan
terhadap penanaman modal yang berasal dari Luar Negeri
yang ditanamkan dalam usaha yang masih dalam tahap pem
bangunan dan percobaan produksi, misalnya dibebaskan dari Bea Materai Modal atas modal yang ditempatkan*

12

2* Pengertian Pajak Negara dan Pajak Daerah
Untuk memberikan pengertian tentang sesuatu, terlebih dahulu harus diketahui ciri-ciri yang melekat pada se
suatu itu,

agar pengertiannya dianggap sebagai pengertian

yang baik. Dengan demikian, untuk memberikan pengertian me
ngenai pajak Negara, terlebih dahulu harus diketahui ciriciri yang melekat pada pajak Negara (dapat dillhat pada ha-

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lacan 8 skripsi ini). Meskipun demikian, masih ada cirl
khuouo yang melekat pada pajak Hegara ialah bahwa pajak
Negara dipungut oleh Pemerintah Puoat. Dan dalam pelakeanaan pemungutan pajak Negara (mlsalqya pajak pendapatan,
pajak perseroan, bea balik nama ataa pendaftaran kapal
dan lain-lain) dilaksanakan oleh Departemen Keuangan yang
dalom hal ini dilakukan oleh Birektorat Jenderal Pajak,
seouai dengan kebijaksanaan yang dltetapkan oleh Menteri
Keuangan. 13 Sedangkan mengenai penggunaan haail pemungutan pajak Negara, tldak perlu diuraikan lag! sebab hal ini
oudah dibahaa dalam halaman 11 skripsi ini. Bengan demikian, dapat dlkatakan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Basar 1945
(oelanjutnya disingkat UUD *45) telah dilaksanakan secara
nurni dan bertanggung-jawab, oleh karena paaal 23 ayat 2
UUD '45 menentukan bahwa "segala pajak untuk keperluan He*
Kara bordaoarkan Undanff-undang" ^ (gario bawah penulls).
Berdaoarkan uraian tersebut di atas, saya berpendirian bahwa pajak Negara adalah iuran rakyat kepada Pemerin
tah Puoat berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) de
ngan tidak mendapat kontra-prestaoi secara langsung,

yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melakoanakan tugas pemerintahan, dan kelebihannya untuk "tabungan urnum" yang merupakan sumber utama untuk membiayai
peabangunan umum atau naslonal.
Setelah dirumuokan pengertian pajak Negara sebagaimana tersebut di atao, kemudian di bawah ini akan diajukan

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penbahasan nengenai hal-ikhwal yang dapat mengungkapkan
ciri-ciri yang melekat pada pajak Daerah untuk dijadikan
oobagai dasar dalam merumuskan pengertlan pajak Daerah.
Sebagaimana dijelaskan dalam halaman 14 skripei
ini bahwa segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan
undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak Daerah
harua berdasarkan undang-undang, sebab Daerah telah dilimpohkan wewenang dan kewajiban serta uruoan pemerintahan
dari Pemerintah untuk menjadi uruoan rumah tangganya (azao
deuentralisasi - Ini paaal 1 b UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah). Dan lebih Jelas lagl mengonai apakah yang dimaksud dengan daerah, diatur dalan pasal 1 e UU No* 5 Tahun 1974 yang berbunyl oobagai berikut;
Daerah Otonom aelanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batao wilayah tertontu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendlri dalam ikatan Nega
ra £esatuan Republlk Indonesia, sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.15
Dari iol pasal 1 b dan bunyl pasal 1 e UU No. 5 Tahun 1974
teroebut, dapat disimpulkan bahwa salah oatu uruoan rumah
tangga yang dilimpahkan kepada Daerah ialah pomungutan paJak. Adapun alaaan kesimpulan ini ialah bilamana Daerah tidalt dilimpahkan wewenang untuk memungut pajak Daerah, maka
tentu Daerah akan mengalami kesulitan dana untuk
dan noz^urus rumah tangganya.

mengatur

Dengan demikian, Daerah ber-

hak untuk menetapkan peraturan Daerah oobagai dasar hukum
untuk nelakoanakan pemungutan pajak Daerah. Dan hal ini dl-
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atur secara tegas dalam pasal 2 UU Drt. Mo. 11 Tahun 1957
tontang Peraturan Pajak Daerah yang dimuat dalam Lembaran
Kegara No* 56 Tahun 1957 jrang borbunyl sebagai berikut:
"Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan padjak daerah ialah pemungutan Daerah menurut peraturan pad.1ak jang ditetapkan oleh Daerah (garis bawah penulis)
untuk membiajai rumah tangganja sebagai badan publik**.^
Dari uraian tersebut dan dari hasil wavancara (selanjutnya yang dimaksud dengan hasil wawancara ialah hasil wa
wancara antara saya dengan Kepala Sub Seksi Pajak Anjing
Kotamadya Surabaya pada tanggal 2 April 1979) dapat

di-

ketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak Daerah
pada hakekatqya adalah sama dengan ciri-ciri yang melekat
pada pajak sebagaimana yang tersebut dalam halaman 11 skripsi ini. Meskipun demikian, masih ada ciri-ciri khusus yang
oelokat pada pajak Daerah ialah bahwa pajak Daerah dipungut
olch Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Tingkat I dan Peccrintah Daerah Tingkat II atau Kotamadya) berdasarkan per
aturan Daerah, dan digunakan untuk mecibiayai pengeluaran
Pouorintah Daerah.
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, saya berpendirian bahwa pajak Daerah adalah iuran rakyat

kopada

kas Daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan Daerah
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontra-prestasi
yang dapat ditunjuk secara langsung, dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran rutinv dan sisanya untuk "tabungan
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umum" yang merupakan sumber utama untuk membiayai pembangunan umum di daerah.

3. Pengertlan dan Klaslflkaai Pajak Anjing
Di dalam literatur maupun di dalam Perda No. 39 Tahun 1955» tldak diatur aecara tegao mengenai pengertian
pajak anjing. Untuk mengatasi kesulitan ini, saya berusaha
neoperoleh ciri-ciri yang melekat pada pajak

anjing dari

hasil wawancara. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan
bahwa pada hakekatnya cirl-ciri yang melokat pada pajak an
jing adalah sama dengan cirl-ciri yang melekat pada

pajak

Daerah (dapat dllihat dalam halaman 16 skripsi ini). Perlu
dijelaskan bahwa menurut Kepala Sub Seksi Pajak Anjing, pe
mungutan pajak anjing di Kotamadya Daerah Tingkat II
baya dimaksudkan untuk menjamin ketenteraman

Sura

warga Kotama-

dya Surabaya yang dikhawatirkan akan terancom oleh penyakit rabies yang disebabkan karena gigitan anjing gila. De
ngan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa fungsi yang
utama dari pemungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya,
tergolong fungsi pajak yang bersifat regulerend. Sedangkan
fungoi pajak yang bersifat budgeter dalam pemungutan pajak
anjing di Kotamadya Surabaya, merupakan fungsi yang sekunder atau tambahan. Pendlrian yang dianut oleh plhak Kotaaadya ini, saya tidak setuju dan saya berpendirlan seballknya yaitu bahwa fungsi yang utama dari pemungutan pajak an.11m di Kotamadya Surabaja, tergolong fungsi pa.1ak yang
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boraifat budgeter. Sedangkan fungal pajak yang bersifat
rogulerend dalam pemungutan pajak anjing dl Kotamadya Su
rabaya# merupakan fungal yang aekunder atau tambahan. Adapun alasan saya Ialah bahwa jarang aekall tlmbul keresahan darl masyarakat terhadap gigitan anjing* Ban adanya kenampuan darl anjing (terutama anjing pelacak) dalam hal
meoberantas kejahatan dan pelanggaran, dapat meningkatkan
jumlah pemellharaan anjing (wajib pajak). Lagi pula adanya
kenyataan bahwa ban/aknya anjing berkeliaran (pada umumnya
di kampung-kampung) tanpa pengalungan penning anjing dalam
wilayah Kotamadya Surabaya, menimbulkan pendirian saya sebagaimana yang dimuat dalam halaman 1 skripsi ini.
Berdasarkan pembahasan di atas, saya berpendirian
baawa pajak anjing adalah iuran rakyat kepada kas Daerah
Tingkat II atau Kotamadya berdasarkan peraturan Daerah
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontra-prestasi
yan£ dapat dltunjuk oecara langsung, yang digunakan untuk
ac&biayai pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II

atau

Kotwadya dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk mewujudk&n kesejahteraan umum di daerah.
Setelah dirumuskan pengertian pajak anjing sepertl
tercebut di atas, kemudian di bawah ini akan

dijelaskan

klnoifikasi pajak anjing.
Klasiflkasi pajak anjing dapat ditinjau darl beberapa segi sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. ditinjau darl segi wewenang pemungutan pajak, maka pa-
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jak anjing diklasifikasikan oebagai pajak Daerah Tingkat II atau Kotamadya. Hal ini disebabkan karena pajak
anjing dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau
Kotamadya;
ditinjau dari segi aifat pemungutan pajak, maka pajak
anjing diklasifikasikan sebagai pajak obyektif.

Hal

ini didasarkan ataa alasan bahwa pajak anjing dipungut
tanpa melihat pada aubyek atau orangnya (tanpa mempertimbangkan status ekonomi dan sosial dari pemelihara
anjing), melainkan melihat pada obyoknya atau sumbernya yaitu anjing. Jadi siapa saja yang memelihara an
jing dalam wilayah Kotamadya Surabaya, dikenakan dan
dipungut pajak yang disebut pajak anjing;
ditinjau dari segi sistem pemungutan pajak, maka pa
jak anjing diklasifikasikan sebagai pajak langsung.
Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pajak anjing di
pungut menurut kohir, secara periodik (dipungut sekali dalan satu bulan), dan tidak dapat dilimpahkan kepada
orang lain. Alasan ini didasarkan atas hasil wawancara,
dan penjelasannya akan dimuat dalam bab III skripsi ini;
ditinjau dari segi fungsi pajak, maka pajak anjing di
klasifikasikan sebagai pajak yang bersifat budgeter. Hal
ini didasarkan atas alasan bahwa fungoi pajak yang menonjol dalan pemungutan pajak anjing adalah bersifat
budgeter (pendlrian saya dalam halaman 18 skripsi Ini).
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^R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pa
jak, cet, 711, Eresco, Jakarta, 1975, h. 2.
6Ibld.t h. 2-5.
7

Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tlnjauan dan Pembahaaan Undang-undang Penanaman Modal Aeing dan fc:edit Luar
Negeri, cet. Ill, Pradnya Paramita, Jakarta, 1$7&, h.
Q

Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan. Eresco, Ja
karta, 1974 (selanjutnya dislngkat kochmatSoemltro I), h. 8.
^"DPR Mengesyahkan Rancangan UU AP3N 1979/1980**, Berlta Pajak. No. 560, 5 Maret 1979* h. 6,
10Rochmat Soemitro I. op.clt.. h. 9.
^R. Santoao Brotodihardjo, op.clt.. h. 181, 185, 186.
12
B. Uaman dan K. Subroto, "Pajak-Pajak Indonesia",
Berita Pajak, Jakarta, 1977, h . 240, 241*
13Ibld., h. 19.
^A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, Pembangunan, Jakarta, 1966, h. 65.
^Pasal 1 e Undang-undang Republik Indonesia Mo. 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Ja
karta, 23 Juli 1974.
^Paaal 2 Undang-undang Darurat Ko. 11 Tahun 1957»
tentang Peraturan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon*sia Uo. 56 Tahun 1957)# Jakarta, 22 Mel 1957.
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MAKSUD DAN TUJUAN PAJAK ANJING

1. Peraturan Kotamadya Surabaya
Pembahasan mengenai peraturan yang mengatur tentang
pajak anjing di Kotamadya Surabaya (Perda No* 39 Tahun 1955)
dibagi dalam tiga bagian yaitu;
a. alasan pembentukan;
b. penerapan;
c. permasalahan.
Alasan pembentukan Perda No. 39 Tahun 1955» tidak
diatur secara tegas dalam ketentuan-ketentuannya.

Hanya

saja secara samar-samar dalam pasal 1 peraturan Daerah
ini ditentukan bahwa untuk kepentingan (garla bawah penulis) Kotamadya Surabaya dipungut pajak yang disebut pajak
anjing atas pemellharaan anjing dalam daerah Kotamadya.
Dari perkataan "untuk kepentingan", dapat ditafsirkan bah*
wa ada sesuatu kepentingan yang menjadi alasan dibentuknya
peraturan Daerah tersebut. Untuk mengatasi kesulitan ini,
saya berusaha memperoleh keterangan darl Kepala Sub Seksi
Pajak Anjing Kotamadya Surabaya. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa yang dimaksud dengan perkataan
nuntuk kepentingan" ialah untuk menjamin ketenteraman warga masyarakat Kotamadya Surabaya yang ditchawatirkan akan
terancam oleh penyakit rabies sebagai akibat gigitan anjing
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(anjing gila). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang
menjadi alasan dibentuknya Perda No. 39 Tahun 1955 atau
yang menjadi alasan pemungutan pajak anjing di Kotamadya
Surabaya ialah untuk mengatur kehidupan sosial dari warga
oasyarakat Kotamadya Surabaya (jadi pajak anjing bersifat
regulerend). Pendirian pihak Kotamadya ini, saya tidak menyetujui. Dan saya berpendirian sebaliknya yaitu bahwa pe
mungutan pajak anjing di Kotamadya Surabaya maksudnya un
tuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Peme
rintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya (jadi pajak an
jing bersifat budgeter). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pendirian saya ini, dan untuk mengetahui alasan-alasan untuk menguatkan pendirian ini, dipersilahkan melihat da
lam halaman 13 skripsi ini dan akan dijelaskan lebih lanjut
dalam angka 2. Fungsl Pajak yang Bersifat Budgeter, dan angka 3* Pungsi Pajak yang Bersifat Regulerend.
Setelah diajukan pembahasan mengenai alasan pembentukan Perda No. 39 Tahun 1955 seperti tersebut di atas, kemudian di bawah ini akan dibahas mengenai "penerapannya".
Penerapan suatu peraturan peruDdang-undangan, diharapkan akan ditaati oleh warga masyarakat yang terkena pe
raturan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dicapai
maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan

yang

diterapkan itu. Demikian halnya dengan penerapan peraturan
pajak anjing (Perda No. 39 Tahun 1955) di Kotamadya Suraba
ya, diharapkan akan dapat ditaati oleh
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yang memelihara anjing dalam wilayah Kotamadya Surabaya,
deni teroapai makaud dan tujuannya.

Hal ini menimbulkan

pertanyaan apakah penerapan Perda No* 39 Tahun 1955 telah
□oncapai makaud dan tujuannya ? Berdaaarkan kenyataan bah
wa banyak anjing berkeliaran (pada umuranya di kampung-kampung) tanpa pengalungan penning anjing dalam wilayah Kotanadya Surabaya* maka jelaalah bahwa jawaban ataa pertanya
an ini ialah bahwa penerapan Perda Mo. 39 Tahun 1955 belua
mencapal makaud dan tujuannya. Dengan perkataan lain,

da

pat dikatakan bahwa penerapan Perda No. 39 Tahun 1955 belum
ditaati oleh aebagian dari warga maayarakat Kotamadya Sura
baya yang memelihara anjing dalam wilayah Kotamadya Suraba
ya.
Sctelah diajukan pembahasan mengenai alaaan pembentukan dan penerapan Perda No. 39 Tahun 1955 aebagaimana teraebut di ataa, kemudian di bawah ini akan dlbahaa mengenai
"percaaalahan" yang timbul dalam peraturan Daerah tersebut
dan diuaahakan untuk diajukan jalan keluarnya.
Sebagaimana diuraikan pada halaman 1 strips! Ini bah
wa konyataannya banyak anjing berkeliaran

(pada umumnya di

kampun3-kampuxv;) tanpa pengalungan penning anjing dalam wi
layah Kotamadya Surabaya, menimbulkan tiga maaalah yaitu:
a. apakah kenyataan teraebut diaebabkan karena flakua (aparat pemerintah di aektor pajak) tidak dapat melakaanakan
tugao dan tanggung jawabnya dengan balk;
b. apakah kenyataan teraebut diaebabkan karena wajib pajak
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anjing (pemelihara anjing) tidak meoatuhl peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak anjing;
c. apakah kenyataan tersebut *disebabkan karena Perda Mo* 39
Tahun 1955r tidak efektif lagi.
Pembahasan mengenai apakah kenyataan tersebut disebabkan karena fiskus tidak dapat melaksanakan

tugas dan

tanggung jawabnya dengan baik, didasarkan atas keterangan
yang diperoleh dari hasil wawancara seperti tersebut di ba
wah ini.
Menurut keterangan yang diperoleh dari

Kepala Sub

Sokai Pajak Anjing Kotamadya Surabaya, bahwa pada prinsipnya petugas pajak

anjing selalu berusaha untuk melaksana

kan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Meskipun de

mikian, disadari dan diakui bahwa wilayah kerja yang sangat
luoo oedangkan petugas lapangan sangat terbatas jumlahnya,
nengakibatkan kesulitan pengawasan dan atau penangkapan terhadap anjing-anjing yang berkeliaran tanpa pengalungan pen
ning anjing. Dan kesulitan ini hingga sekarang belum dapat
diatasl.

Dengan demikian,

saya berpondirian bahwa fiskus

(pctuffaa pajak anjing) tidak dapat melaksanakan tugas
tanrsum jawabnya dengan balk. Adapun alasan saya

dan

ialah

bahwa petugas pajak anjing tidak dapat melaksanakan ketentuan paoal 12 ayat 1 Perda Mo. 39 Tahun 1955*

Oleh karena

isi paual ini menghendaki diadakan penangkapan terhadap anjing-anjing yang berkeliaran tanpa pengalungan penning

an

jing, dan dapat ditahan bilamana pemelihara anjing tersebut
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tidak dapat membuktikan bahwa anjing yang

ditangkap itu

tidak terhutang pajak. Untuk mengatasi kesulitan ini, sa
ya nengajukan jalan ke luar seperti tersebut di bawah ini.
Hendaknya pihak Kotamadya dalam hal ini Sub Seksi
Pajak Anjing minta bantuan kepada

Ketua Aukun Warga dan

Kotua Rukun Tetangga beserta Anggota Stafnya untuk mengawaoi anjing-anjing yang dipelihara oleh para warganya. Bilaoana ada anjing yang tidak menggunakan penning anjing,
□aka kepada pemelihara anjing tersebut diharuskan untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Anjing (selanjutnya disingkat SPT Pajak Anjing) yang telah disediakan oleh
pihak Kotamadya di Kantor Rukun Warga. Seandainya sudah tiga
kali diharuskan untuk mengisi SPT Pajak Anjing, namun warga
tersebut tidak mentaati maka Ketua Rukun tfarga dalam waktu
dua kali dua puluh empat jam, melaporkan hal ini kepada Sub
Seksi Pajak Anjing
pat.

melalui Kelurahan dan

Kecamatan setem-

Dan oleh karena Ketua Rukun Varga dan Ketua Rukun Te-

tangaa beserta Anggota Stafnya adalah Lembaga Sosial
(tidak diangkat dan tidak digaji oleh Pemerintah),

Desa

caaka

hendaknya diberikan uang perangsang oebanyak 10# (sepuluh
person) dari jumlah pajak anjing yang dipungutnya. Hal ini
diuu&uudkan untuk mendorong kesediaan nereka dalam melaksanakun kebijaksanaan tersebut,

demi suksesnya program pemu

ngutan pajak anjing.
Setelah diajukan pembahasan dan jalan keluar mengenai
easalah yang pertama seperti tersebut di atas, kemudian
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bawah ini akan diajukan pembahasan dan Jalan keluar mengenai maoalah yang kedua yaltu apakah kenyataan bahwa banyak
anjing berkeliaran (pada umumnya di kampung-kampung) tanpa
pengalungan penning anjing dalam wilayah Kotamadya Suraba
ya diaebabkan karena wajib pajak anjing tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perda Ho. 39 Tahun 1955*
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, saya berpendirian bahwa betapa masih rendahnya kesadaran

pemelihara

anjing dalam hal mentaati ketentuan-ketentuan dalam Perda
Ho. 39 Tahun 1953* Dan pendirian saya ini

menjadi lebih

kuat dengan diperolehnya keterangan dari hasil

wawancara

bahwa dari tahun ke tahun selalu terdapat tunggakan pajak
anjing. Sebagai contoh, diajukan data dari hasil wawanca
ra sebagai berikut:
Jumlah wajib pajak anjing tahun 1975 sebanyak 1740 orang, dan direncanakan pajak yang dapat dipungut berjumlah Rp 1.358.350,-. Kenyataannya bahwa pendapatan
rill sebanyak Rp 1.210.450,-. Dengan demikian, tungga
kan pajaknya berJumlah Rp 147.900,-.
Jumlah wajib pajak anjing tahun 1976 sebanyak 1322 orang, dan dlrenoanakan pajak yang dapat dipungut berjumlah Rp 1*735*500,-. Kenyataannya bahwa pendapatan
rill berjumlah Rp 1.615.600,-. Dengan demikian, tung
gakan pajaknya berjumlah Rp 119.900,-.
Jumlah wajib pajak anjing tahun 1977 sebanyak 2576 orang, dan direncanakan pajak yang dapat dipungut berjamlah Rp 2.375*000,-. Kenyataannya bahwa pendapatan
rill berjumlah Rp 2.163*750,-. Dengan demikian, tung
gakan pajaknya berjumlah Rp 211.250,-.
Adapun Jalan keluar yang saya ajukan untuk menanggulangi
kenyataan-kenyataan tersebut adalah sama dengan jalan ke
luar yang saya ajukan untuk menanggulangi kesulitan yang

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dihadapi oleh petugas pajak anjing (dapat dilihat pada ha
laman 25 skripsi ini).
Setelah dibahas dan diajukan Jalan keluar mengenai
oasalah yang pertama dan masalah yang kedua seperti terse
but di atas,

kemudian di bawah ini akan diajukan pembaha-

san dan jalan keluar mengenai masalah yang ketiga yaitu
apakah kenyataan bahwa banyak anjing berkeliaran (pada umumnya di kampung-kampung) tanpa pengalungan penning anjing da
lam wilayah Kotamadya Surabaya disebabkan karena Perda No.
39 Tahun 1955, tidak efektif lagi.
Tang dimaksud dengan perkataan "tidak efektif lagl"
ialah apakah ketentuan-ketentuan yang teroantum dalam Perda
No. 39 Tahun 1955 tidak adil,

dan atau tidak kotat,

dan

atau tidak mampu menjangkau perkembangan masyarakat Kotama
dya Surabaya dewasa ini, sehingga timbulnya kenyataan ter
sebut.

Untuk dapat diketahui hal yang mana dari tiga hal

tersebut yang berperan secara negatif, hendaknya didasarkan
pada jiwa, isi maupun bunyi Perda No. 39 Tahun 1955. Dan un
tuk dapat diketahui mengenai jiwa, isi maupun bunyl peratur
an Dieruh tersebut,

dipersilahkan melihat lampiran II seba

gaimana yang dilampirkan di bagian akhir sKrlpsi ini,

Dari

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan Daerah
ini, saya berpendirian bahwa Perda No. 39 Tahun 1955 tidak
ketatt dan tidak mampu menjangkau perkembangan masyarakat
Kotamadya Surabaya dewasa ini. Dengan demikian, di bawah
ini aKan dibahas dan diajukan jalan keluar mengenai kedua

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hal tersebut.
Tidak ketatnya Perda No. 39 Tahun 1955, terdapat
dalam pasal 7 ayat 1 yang isinya menghendaki pemelihara
anjing berperan secara aktif dalam hal penentuannya se
bagai wajib pajak anjing. Hal ini jelas dlketahui dari
porkataan bahwa wajib pajak wajib meaberitahukan kepada
Kantor Kotamadya bahwa la menjadl wajib pajak. Dengan adanya perkataan "wajib pajak wajib meaberitahukan", dapat
meaberlkan kesempatan seluas-luasnya kepada pemelihara an
jing untuk mengelahkan dlrinya sebagai wajib pajak anjing
(tidak melaporkan kepada Kantor Kotamadya bahwa la menjadi wajib pajak). Pendirian saya ini didasarkan atas alanan adanya pendapat umum bahwa dewasa ini masih rendah kesadaran hukum dari warga masyarakat. Faktor yang lain,
yang memberikan dorongan kepada pemelihara anjing untuk
nengelohkan dirinya sebagai wajib pajak anjing ialah ada
nya pengakuan dari Kepala Sub Seksi Pajak Anjing Kotamadya
Surabaya bahwa jumlah petugas pajak anjing yang sangat terbatas, dan dlsadari bahwa wilayah Kotamadya Surabaya sangat
luao9 aengakibatkan ketidak mampuan petugas pajak anjing da
lan oolakukan ponangkapan dan atau penahanan terhadap anjinj-anjing yang berkeliaran tanpa pengalungan penning anjin^ (lihat halaman 24 skripsi ini). Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, hendaknya pasal 7 ayat 1 Perda
No. 39 Tahun 1955 dlrubah sehingga yang berperan secara
aktif dalaa penentuan pemelihara anjing sebagai wajib pa-
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jak adalah pihak

Kotamadya. Ban dalam tehnik pelaksanaan

mengenai hal ini, serat untuk mengatasi petugas pajak an
jing dalam melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap anjing-anj ing yang berkeliaran tanpa pengalungan -.pen
ning anjing, hendaknya ditempuh jalan keluar yang saya
ajukan untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh
fiokuo (lihat halaman 25 skripsi ini).
Setelah diajukan pembahasan dan jalan keluar menge
nai tidak ketatnya Perda No. 39 Tahun 1955 seperti
but di atas, kemudian di bawah ini akan diajukan

terse

pembahas

an dan jalan keluar mengenai pendirian saya bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda Mo. 39 Tahun 1955 tidak mampu menjangkau perkembangan masyarakat Kotamadya Surabaya dewasa
ini (lihat halaman 27 skripsi ini).
Bari ketentuan pasal 1 Perda Mo. 39 Tahun 1955 yang
isinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan darl peraturan
daerah ini sama bunyinya dengan ketentuan-ketentuan

dari

Soerabajasche Uondenbelasting Verordering yang ditetapkan
pada tanggal 2 Juni 1937# jelas memberikan gambaran bahwa
ketentuan-ketentuan peraturan .Daerah ini tidak sesuai lagi
dengan situasi dan kondisi (perkembangan masyarakat) Kota
madya Surabaya dewasa ini. Oleh karena ketentuan-ketentuan
Perda Mo. 39 Tahun 1955 sama bunyinya dengan Soerabajasche
fiondcnbelasting Verordering yang

dibentuk oloh dan untuk

kepentingan kaum kolonial Belanda, sehingga jelas tidak se
suai lagi dengan situasi dan kondisi Kotamadya Surabaya de-
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wasa ini (dalam masa kemerdekaan).

Untuk menguatkan pen-

dirian saya ini, akan diajukan ketentuan-ketentuan dalan
pasal-pasal dari Perda No. 39 Tahun 1955 yang tidak sesuai
dengan situasi dan kondisi,

dan atau tidak mampu menjang-

kau perkembangan masyarakat Kotamadya Surabaya dewaea ini
sebagai berikut;
a. pasal 3 yang menyatakan bahwa tahun pajak berlaku mulai
tanggal 1 Juli sampai dengan
rikutnya.

tanggal 30 Juni tahun be-

Hal ini tidak sesuai lagi karena pada masa

sekarang, tahun pajak berlaku mulai tanggal 1 April saapai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Dan hal

ini merupakan faktor penghambat bagi kelancaran adminiatrasi pajak;
b. pasal 4 A ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang jum
lah pajak untuk anjing biasa atau anjing geladak atau
anjing kampung tiap ekor sebanyak Rp 250,-, sedangkan
untuk tiap ekor anjing raa dipungut pajak

sebanyak

Rp 500,-. Hal ini tidak sesuai dengan harga anjing de
wasa ini, karena seekor anjing geladak dapat mencapai
harga puluhan ribu rupiah, sedangkan seekor anjing ras
d.ipat mencapai harga ratusan ribu rupiah dan ada yang
uoncapai harga jutaan rupiah;
c. p&oal 4 C dan pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa un
tuk penning yang hilang atau tidak dapat dipakai lagi
d^lau tahun pajak yang sedang berlangsung,
biaya penggantian penning sebanyak Rp 25.-.
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jelas tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang karena
biaya pembuatan penning dewasa Ini lebih dari Rp 25*-.
Dan oleh karena pasal 4 C dan pasal 9 ayat 2 mengatur
tentang hal yang sama, sehingga tentu merupakan

hal

yang berkelebihan. Dengan demikian, sebaiknya hal ini
diatur dalam satu pasal saja;
pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa untuk tanda pengenal bagi anjing yang belum mencapai umur lima bulan,
dikenakan biaya sebanyak Rp 1t- (satu rupiah) untuk seekor anjing* Pasal ini jelas tidak aktif lagi, karena
nilai terendah dari mata uang rupiah yang beredar dewa
sa ini adalah Rp 5*- (lima rupiah);
pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya (misalnya melunasi beban pa
jak tidak tepat pada waktunya), dikenakan denda sebanyakbanyaknya Rp 100,- (seratus rupiah).

Hal ini dapat mem

ber! kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi beban
pajak tidak tepat pada waktunya.

Dan hal ini dapat me-

nimbulkan hambatan-hambatan bagi kelancaran program pe
mungutan pajak, misalnya timbul tunggakan pajak;
pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa anjing yang ditahan da
pat dibunuh, apabila dalam jangka waktu tiga hari sesudah penahanan tidak ada permohonan permintaan

kembali

atau orang yang mengajukan permohonan bukan pemelihara
anjing tersebut. Saya tidak setuju dengan tindakan ini,
dan saya berpendirian sebaiknya anjing yang dimaksud da-
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lam pasal 12 ayat 3 menjadi milik Negara dalam hal ini
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.

Dan

dengan demikian, anjing tersebut dapat dijual sehingga
menambah jumlah pendapatan yang diperoleh

dari hasil

pemungutan pajak anjing.
Untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan Perda No.
39 Tahun 1955 sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai
dengan huruf f tersebut di atas, hendaknya ketentuan-ke
tentuan dalam pasal-pasal tersebut dirubah dan disesuaikan
dengan situasi dan kondisi Kotamadya Surabaya dewasa ini.
Dan perubahan tersebut diusahakan agar dapat memenuhi sifat kekekalan dari suatu peraturan perundang-undangan. Yang
dimaksud dengan sifat kekekalan ialah hendaknya pasal-pasal
tersebut dirubah sedemikian rupa sehingga dapat mampu menjangkau perkembangan masyarakat untuk jangka waktu lima
puluh tahun sampai dengan tujuh puluh lima tahun atau seratus tahun mendatang.

2. Fungsi Pajak yang Bersifat Budgeter
Pembahasan mengenai fungsi pajak yang bersifat bud
geter. dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apakah fungsi pajak anjing tergolong fungsi pajak yang
bersifat budgeter ataukah tidak ? Maksud ini diharapkan
akan teruangkap dalam pembahasan mengenai fungsi pajak yang
bersifat budgeter seperti tersebut di bawah ini.
Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pajak yang
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oifat budgeter adalah fungsi pajak yang Xetaknya di sektor
publik, dan pajak-pajak di aini merupakan alat atau sumber
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam

kas Ne

gara (untuk lebih jelas diketahui tentang hal ini,

diper-

silahkan melihat pada halaman 10 dan 11 skripsi ini),

Bi-

lanana dibandingkan jumlah pendapatan Pemerintah Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diperoleh dari
hasil pemungutan pajak anjing dengan jenis-jenis pajak yang
lain (misalnya pajak bangsa asing, pajak jalan dan lainlain),

maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan yang

diperoleh darl hasil pemungutan pajak anjing tergolong jum
lah yang terendah (lihat lampiran I).

Hal ini memberikan

suatu gambaran bahwa fungsi pajak anjing "tidak" tergolong
fungsi pajak yang bersifat budgeter.

Gambaran ini sesual

dengan hasil wawancara, bahwa yang menjadi latar-belakang
atau alasan pemikiran pihak Kotamadya dalam hal pemungutan
pajak anjing ialah untuk menjamin ketentraman warga nasyarakat Kotamadya Surabaya yang dikhawatirkan akan terancam
oloh penyakit rabies sebagai akibat glgitan anjing

gila.

Denman perkataan lain, dapat dikatakan bahwa fungsi pajak
anjing menurut pihak Kotamadya, tergolong fungsi pajak yang
bersifat regulerend atau mengatur.
dya ini,

Pendirian pihak Kotama

saya tidak menyetujuinya. Dan saya berpendirian

sebaliknya yaitu bahwa fungsi pajak anjing di Kotamadya Su
rabaya tergolong fungal pajak yang bersifat budgeter. Adapun alasan saya untuk menguatkan pendirian saya ini sebagai-
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oana tersebut dl bawah ini*
Kenyataannya bahwa jarang sekali timbul keresahan
dari warga masyarakat terhadap gigitan anjing (anjing gila) yang dapat mengakibatkan penyakit rabies bagi sipenderita* Dan kenyataan sebaliknya ialah bahwa masyarakat
tidak takut akan anjing, melainkan pemeliharaan anjing makin banyak digemari oleh warga masyarakat. Kegemaran

ini

timbul karena banyak bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya ialah bahwa anjing (anjing pelacak) dapat memberantas kejahatan dan pelanggaran yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan dan akal manusia. Kenyataan ini menjadi
faktor pendorong bagi warga masyarakat untuk memelihara an
jing, dan dengan demikian dapat pula meningkatkan jumlah
wajib pajak. Dan dengan sendirinya dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil pemu
ngutan pajak anjing* Kenyataan yang lain dapat diajukan un
tuk menguatkan pendirian saya bahwa fungsi pajak anjing tergolong fungsi pajak yang bersifat budgeter ialah bahwa ba
nyak anjing berkeliaran (pada umumnya di kampung-kampung)
tanpa pengalungan penning anjing* Bilamana kenyataan ini da
pat diatasi, maka tentu akan meningkatkan jumlah wajib pajak
anjing, dan dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah pen
dapatan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak anjing,
Adapun jalan keluar untuk mengatasi kenyataan tersebut (ba
nyak anjing berkeliaran tanpa pengalungan penning anjing),
telah saya ajukan pada halaman 25 skripsi ini. Ban selain
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konyataan-kenyataan tersebut, masih ada faktor Iain yang
dapat saya ajakan untuk menguatkan pendirian saya

bahwa

fungal pajak anjing tergolong fungal pajak yang bersifat
budgeter Ialah bilamana tarlf pajak anjing; biaya penggantian penning yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat
dipakai lagi aelama tahun pajak eedang berlangsung; biaya
tanda pengenal untuk anjing yang belun mencapai umur lima
bulan; dan dcnda bagi wajib pajak anjing yang tidak memonuhi kewajibannya, dirubah dan dlsesuaikan dongan keadaan
pada nasa sekarang, maka tentu akan menambah atau neningkatkan Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil

pemu-

ngutan pajak anjing*

3. Fungol Pajak yang Bersifat Regulorend
Pembahasan mengenai fungsi pajak yang bersifat regulorond, dimakoudkan untuk memberikan jawaban atas

per-

tanyaan apakah fungsi pajak anjing tergolong fungsi pajak
yanj bersifat regulerend ataukah tidak ? Jawaban atas
portanyaan ini, dlharapkan akan terungkap dalam uraian di
bawah ini*
Sebagaimana diketahui bahwa dalam literatur maupun
daloa dunia perpajakan hanya dikenal dua macam fungsi pa
jak yaitu fungsi pajak yang bersifat budgeter, dan fungsi
pajak yang bersifat regulerend*

Pembahasan mengenai

dua

cacan fungsi pajak ini, dapat dllihat pada halaman 10, 11,
12 dan 13 skripsi ini* Dan dalam halaman 33 skripsi ini,
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saya berpendlrian bahwa fungsi pajak anjing tergolong fungsi pajak yang bersifat budgeter, dan dikuatkan dengan alasan-alasannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa jawaban atas
pertanyaan yang menjadi maksud dari pembahasan angka 3 ini
ialah bahwa fungsi pajak anjing "tidak" tergolong fungsi
pajak yang bersifat regulerend atau mengatur.

4 . S eg i Craya-Plkul
Pembahasan mengenai segi gaya-pikul, dimaksudkan un
tuk memberikan jawaban atas pertanyaan apakah theori
pikul dapat diterapkan dalam pemungutan

pajak anjing atau-

kah tidak ? Sebagai dasar untuk memberikan jawaban
pertanyaan tersebut,

gaya-

atas

di bawah ini akan diajukan pembahasan

mengenai latar-belakang timbulnya theori gaya-pikul,

dan

ajaran para sarjana mengenai theori ini.
Dari ajaran para sarjana mengenai theori gaya-pikul
17
yang terdapat dalam bukunya R. Santoao Brotodihardjo
(11hat lampiran VI),

dapat disimpulkan bahwa yang menjadi la

tar-belakang pemikiran para sarjana sehingga timbulnya theo
ri gaya-pikul ialah;
a. bahwa pajak adalah pungutan paksa;
b. Jangan sampai pungutan paksa ini menimbulkan beban yang
sangat berat bagi wajib pajak atau jangan sampai pungut
an paksa ini mengurangi pengeluaran primer untuk hidup
tiap-tiap hari (makanan, pakaian, dan perumahan)

dari

wajib pajak;
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o. dalam rangka mencarl aampai berapa jumlahnya batas boban pajak yang tidak menimbulkan beban yang berat bagi
wajib pajak.
Solanjutnya diajarkan oleh para earjana bahwa ukuran yang
digunakan untuk menentukan berapa jumlah beban pajak yang
harus dlplkul oleh wajib pajak Ialah banyaknya atau jumlah
penghasilan atau kekayaan aetelah dikurangi dengan penge
luaran untuk kebutuhan primer dari wajib pajak*

Dengan

demikian, jelaslah bahwa yang menjadi dasar timbulnya theorl gaya-pikul ialah keadilan atau untuk mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak. Dan titik berat penentuan beban
pajak diletakkan pada keadaan diri pribadi dari subyek pa
jak (orangnya) yang dalam hal ini adalah penghasilan

dan

kekayaan darl wajib pajak* Dengan lain perkataan, dapat
dikatakan bahwa dalam menentukan beban pajak dari wajib pa
jak uenurut theorl gaya-pikul, tidak dititik-beratkan pada
obyeknya yaitu sumber yang mendatangkan penghasilan bagi
wajib pajak.
Berdasarkan latar-belakang dan ajaran para sarjana
Lcn^onal theorl gaya-pikul tersebut di atas, saya berpendirian bahwa theorl gaya-pikul tidak dapat dlterapkan daInn peaun^utan pajak anjing* Adapun alaoan saya ialah baht*a oauar&n pengenaan pajak menurut theorl gaya-pikul dltitlk-boratkan atau diletakan pada subyeknya; sedangkan sa
ilaran pengenaan pajak dalam pemungutan pajak anjing diti
tik-beratkan atau diletakan pada obyeknya yaitu anjing,
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tanpa memperhitungkan berapa jumlah penghasilan atau kekayaan dari pemelihara anjing* Hal ini jelas diketahui dari
pasal 1 Perda No. 39 Tahun 1955 yang isinya raenentukan
bahwa pajak anjing dikenakan dan dipungut terhadap pemellharaan anjing (gario bawah penulis) dalam wilayah Kotama
dya Surabaya. Untuk lebih jelas mengetahui isi maupun

bu-

nyi pasal 1 Perda No. 39 Tahun 1955. dipersilahkan melihat
lampiran II sebagaimana yang dilampirkan di bagian akhir
skripsi ini*

'R. Santoao Brotodihardjo, op.cit.* h* 28-31.
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PAJAK ANJING- SEBAGAI PAJAK LANGSUNG

1. Penggolongan Pajak
Pembahasan mengenai penggolongan pajak, didasarkan
atas dua sudut tinjauan yaitu:
a* sifat pemungutan pajak;
b. sistem pemungutan pajak*
Mengenai sifat pemungutan pajak, dapat dibagi
dibahas dalam dua golongan yaitu

dan

Hpajak subyektif",

dan

"pajak obyektif". Pembagian ini didasarkan atas pembagian
pajak menurut ciri-ciri atau sifat pemungutan pajak

yang

diajarkan oleh Adriani yang terdapat dalam buku R. Santoso
1R
Brotodihardjo.
Pembahasan mengenai dua golongan pajak
tersebut, hanya terbatas pada hal-ikhwal yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan apakah pajak anjing tergolong
pajak subyektif ataukah pajak obyektif ?
singgung pada halaman 37 skripsi ini,

Sebagaimana

di-

bahwa titik-pangkal

pemungutan pajak anjing diletakan pada obyeknya yaitu

an

jing, dan bukan pada subyeknya (pemelihara anjing). Dengan
demikian, dapat diketahui bahwa pajak anjing "tidak" tergo
long dalam golongan pajak subyektif,
dalam golongan pajak obyektif.

melalnkan tergolong

Untuk menguatkan hal ini,

akan diajukan alasannya sebagaimana tersebut di bawah ini.
Sebagai dasar alasan bahwa pajak anjing tidak ter-
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golong pajak subyektif, diajukan kutipan mengenai pajak su19
byektif yang diajarkan oleh K. Santoao Brotodihardjo
sebagal berikut;
Pajak SUBY£KTIP dimulai dengan menetapkan orangnya,
baru kemudlan dicari syarat-syarat obyektifnya. * . •
Dapat pula kiranya dirumuskan sebagai berikut; P* SUBYEKTIP/PERORANGAN tltik-tangkap-utamanya adalah ORAKO/
BADAN. . . . Setiap Negara dapat memungut pajak SUB
YEKTIF dari penduduk; pun pula darl bukan-penduduk,
yang mempunyai kewarga-negaraan Negara itu (asalkan
Undang-yndang ybs menganut Azas Kebangsaan). . . .
Dari perkataan npajak subyektif/perorangan titik-tangkaputamanya adalah orang/badan1* sebagai tersebut dalam kutip
an ini,

menjadi lebih jelas bahwa pajak anjing "tidak"

tergolong pajak subyektif.
sil wawancara,

Hal ini sesual pula dengan ha

bahwa pajak anjing dipungut atas pemellha

raan anjing dalam wilayah Kotamadya Surabaya (isi pasal 1
Perda No. 39 Tahun 1955, yang dapat dllihat pada lampiran
II

sebagaimana yang dilampirkan di bagian akhir

skripsi

ini). Dengan demikian, titik-tangkap-utama darl pemungutan
pajak anjing tidak diletakan pada subyeknya (orang yang memellhara anjing),

melainkan diletakan pada obyeknya yaitu

anjing. Jadi siapa saja yang memelihara anjing dalam wila
yah Kotamadya Surabaya, dikenakan dan dipungut pajak yang
dlsebut pajak anjing*
Untuk dijadikan dasar alasan bahwa pajak anjing ter
golong pajak obyektif,
hardjo

20

dikutip ajaran R. Santoao Brotodi-

mengenai pajak obyektif sebagai berikut:

Pajak OBYEKTIF dimulai dari obyeknya seperti; keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain, baru kemudlan
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dicarl orangnya yang harus membayar pajaknya yaitu subyaknya. • . • Dapat pula kiranya dirumuskan sebagai
berikut; P. OBYEXTIF/KEBENDAAN titlk-tangkap-utamanya
adalah; OBYEK (benda. keadaanf peristiwa. perbuatan).
. . . Setiap Negara dapat memungut pajak obyektif. jika obyeknya (peristiwa. perbuatan dlab) berlangsung di
dalam wilayah Negara itu, tanpa mamperaoalkan di mana
orangnya/Subyeknya (yang berhutang pajak) aedang menetap/berkeliaran. . • *
Dari perkatuan "pajak obyektif/kebondaan titik-tangkap-utamanya adalah obyek (benda, keadaan, peristiwa. perbuatan)"
sebagaimana yang tersebut dalam kutipan ini. menjadi lebih
jelas bahwa pa.1ak anjing tergolong pajak obyektif. Hal ini
sesuai dengan hasil wawancara. bahwa pajak anjing dikenakan
dan dipungut terhadap pemeliharaan anjing. Jadi titik-tangkap-utama dari pengenaan dan pemungutan pajak anjing
lah obyeknya yaitu anjing.

ada

Dan dalam pemungutan pajak an

jing. tanpa mempertimbangkan penghasilan. kekayaan dan pengeluaran tiap-tiap hari untuk kebutuhan primer dari pemelihara anjing (tanpa mempersoalkan subyeknya). Dengan demi
kian. seseorang yang meskipun berpenghasilan tiap bulan misalnya Rp 50.000.-

namun memelihara seekor anjing ras, di

kena^an dan dipungut pajak anjing yang sama

jumlahnya

de

ngan seaeorang lain yang juga memelihara seekor anjing ras
yang berpenghasilan tiap bulan misalnya Rp 150.000.-.
Setelah dibahas penggolongan pajak ditinjau dari si
fat pemungutan pajak sebagaimana tersebut di atas. kemudian
di bawah ini akan dibahas penggolongan pajak ditinjau

dari

sistem pemungutan pajak.
Herdasarkan sistem pemungutan pajak. maka pajak-pajak
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dapat dibagi dalam due golongan pajak yaitu. "pajak lang
sung", dan "pajak tidak langsung".

Pembahasan mengenai

dua golongan pajak ini* dimaksudkan untuk memberikan ja
waban atas pertanyaan apakah pajak anjing tergolong pajak
langsung ataukah pajak tidak langsung ? Untuk memberikan
jawaban atas pertanyaan ini, akan diajukan pembahasan me
ngenai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembahasan mengenai pajak langsung dan pajak tidak langsung seba
gaimana tersebut di bawah lhi, hanya terbatas pada

hal-

ikhwal yang maksudnya untuk memberikan jawaban atas per
tanyaan tersebut.
Sebagai dasar pembahasan mengenai pajak langsung,
21
dikutip ajar&n R. Santoso Brotodihardjo
mengenai pajak
langsung sebagai berikuts
Pajak langsung ialah pajak yang dipungut secara
periodik (berkala) menurut kohir (daftar piutang pa
jak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasantindasan dari Surat-ketetapan-pajak. Kohir tersebut
dlsimpan menurut cara tertentu dalam Bagian-Tata-Usaha-Piutang-Pajak, dan dikerjakan menurut cara tertentu
pula, seperti halnya dengan Pajak Pendapatan, Pajak
Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak Rumah Tangga, Verponding.
Bag! pajak-pajok ini, yang dikenakan p e r i o 
d i k terhadap golongan-golongan wajib pajak yang sudah dapat ditentukan terlebih dahuluv (sebelum permulaan tahun pajak)t telah dapat dibikinkan daftar-daftarnya yang bersangkutan. Hal seraacam ini tidak dapat
diperbuat bagi pajak-pajak yang tidak tergolong pajak
langsung ini.
Dari tcutipan ini, jelas diketahui bahwa pajak anjing termasuk golongan pajak langsung. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara, bahwa pajak anjing dipungut menurut kohir, se-
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cara periodik (berkala), dan tidak dapat dilimpahkan kepa
da orang lain* Penjelasan mengenai kohir dan periodik (berkala) akan dimuat dalam angka 2* Pajak Langsung dalam Arti
Kata Administratif. Sedangkan penjelasan mengenai "tidak
dapat dilimpahkan kepada orang lain",

akan dimuat dalan

angka 3* Pajak Langsung dalam Arti Kata Ekonomis.
Setolah diajukan pembahasan mengenai pajak langsung
sebagaimana tersebut di atas,

kemudlan dl bawah ini akan

diajukan pembahasan mengenai pajak tidak langsung.
Pembahsan mengenai pajak tidak langsung, hanya terbataa pada hal-ikhwal yang menyangkut pajak tidak langsung
yang maksudnya untuk dapat memberikan jawaban atas

perta

nyaan apakah pajak anjing termasuk golongan

tidak

langsung ataukah tidak ?

pajak

Sebagai dasar pembahasan untuk

maksud ini, dikutip ajaran R* Santoso Brotodihardjo

22

me

ngenai pajak tidak langsung sebagai berikut:
Pajak tidak langsung ialah pajak yang hanya dapat
dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peris
tiwa atau perbuatan seperti penyorahan barang tak gernk, poobuatan suatu akte dsb.; lagi pula pajak ini
tidak dipungut dengan Surat-ketotapan Pajak jadi tidak
ada kohlrnya, misalnya Boa literal, Boa Balik Nama,
Boa Warisan dan sebaglan besar dari Pajak.
Bari kutipan ini dan dari hasil wawancara bahwa pa
jak anjing dipungut menurut kohir, secara periodik, dan
tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, maka jelaslah
bahwa pajak anjing "tidak" termasuk golongan pajak tidak
lanflcuns*
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2. Pajak Langsung dalam Artl Kata Administrate
Pembahasan mengenai pajak langsung dalam artl kata
administratif,

dlmaksudkan untuk memberikan jawaban atas

pertanyaan apakah pajak

anjing termasuk golongan

pajak

langsung dalam art! kata administrate ataukah tidak ? Sobagal dasar pembahasan untuk memberikan jawaban atas
tanyaan ini, dlkutip ajaran Rochmat Soemitro

2'*%

per-

mengenai

pajak langsung dalam artl kata administratif sebagai beri
kut;
A. Pajak Langsung
1. dalam artl kata administrates
a. mempunyai kohlr (kohir adalah tindasan surat
ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat
wajib pajak, besarnya pajak, hari-harl pembayoran, besarnya angsuran, tahun pajak dan nomor ketetapan. Kohir ini disimpan di Inspeksi
Keuangan, dan menjadi dasar penagihan dan segi-segi pembayaran dilekatkan pada kohlr itu).
Walaupun sebenarnya kohir itu merupakan tin
dasan dari surat ketetapan pajak, tapi pada
hakokatnya hal itu adalah sebaliknya, karena
kohirlah yang terpentlng, dan kohir inllah
yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
b. dikenakan berulang-ulang pada waktu yang ter
tentu (periodik) umpama tiap-tlap tahun.
Dari kutipan ini dan dari hasil wawancara sebagaimana yang
dimuat dalam halaman 42 dan 43 skripsi ini, menjadi jelaslah bahwa pajak anjing termasuk golongan pajak dalam artl
kata adainlstratif. Keakipun demikian, masih timbul perta
nyaan bagaiaanakah proses pembuatan Surat Ketetapan Pajak
Anjinj ? Jawaban atas pertanyaan ini didasarkan atas

ha-

oil wawancara sebagaimana tersebut di bawah ini.
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Setiap orang yang memelihara anjing dalam wilayah
Kotamadya Surabaya, wajib memberitahukan hal tersebut ke
pada Sub Sekal Pajak Anjing Kotamadya Surabaya (isl pasal
7 ayat 1 Perda No* 39 Tahun 1955). Setelah adanya pemberitahuan tersebut, petugas dl loket pajak anjing memberlkan
formullr Surat Pemberltahuan Pajak Anjing (aelanjutnya diolngkat SPT Pajak Anjing) kepada pemelihara anjing

untuk

dilei. Formullr SPT Pajak Anjing berlal nama dan alaoat
pemelihara anjing, jenls keturunan anjing, jenla kelamln
anjing, warna bulu dan umur dari anjing. Setelah formullr
dllal, dlserahkan kepada petugas di lokot untuk ditoruakan
kepada Kepala Sub Seksi Pajak Anjing* Bilamana terdapat kokeliruan atau kesalahan dalam penglsian formullr, maka petugaa (pegawai)

di loket memberlkan petunjuk-petunjuk ke

pada pemelihara anjing untuk memperbalki kesalahannya. Bilacana pemelihara anjing tidak dapat membaca

dan menulia,

maka formullr SPT Pajak Anjing dilsl oleh petugas pajak an
jing berdasarkan keterangan dari pemelihara anjing. Setelah
dliai,

pegawai tersebut membaca di hadapan pemelihara an

jing, kemudian ditanda-tangani dan menyuruh pemelihara an
jing ceuperkuatnya dengan pembubuhan tanda lbu jari kiri.
Bllanana penglsian formullr telah oelooai (dlnyatakan ho
nor oleh pegawai yang bertugaa), kemudian diteruakan kepa
da Kopula Sub Sekal Pajak Anjing* Berdasarkan SPT Pajak
Anjing ini, dltotapkan Surat Ketetapan Pajak Anjing (aelan
jutnya disingkat SKP Pajak Anjing) oleh Kepala Sub Seksi
Pajak Anjing atas nama tfalikotanadya* Kemudian SKP Pajak
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Anjing tersebut diteruskan kepada Kepala Bendahara Dinas
Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rabaya untuk diberi nomor kas. Setelah itu dikembalikan
kepada Kepala Sub Seksi Pajak Anjing untuk dibuat tindasannya (kohir) yang kemudlan disimpan untuk dijadikan dasar pemungutan pajak anjing pada tahun-tahun berikutnya.
Sedangkan asli SKP Pajak Anjing diserahkan kepada pemeli
hara anjing sebagai dasar untuk membayar dan atau melunasi
beban pajaknya. Dan bersamaan dengan penyerahan SKP Pajak
Anjing, diserahkan pula penning anjing kepada pemelihara
anjing dengan melunasi biaya penning anjing sebanyak yang
ditentukan dalam peraturan daerah.

3* Pajak Anjing dalam Artl Kata Ekonomis
Pembahasan mengenai pajak langsung dalam arti kata
ekonomis, dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas perta
nyaan apakah pajak anjing termasuk golongan pajak langsung
dalam artl kata ekonomis ataukah tidak ?

Sebagai dasar pem

bahasan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini, diku24
tip ajaran Rochmat Soemitro
mengenai pajak langsung yaitu
harus dlpikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain (afwentelen). Dari kutlpan ini
dan dari hasil wawancara sebagaimana yang dimuat dalam ha
laman 42 dan 43 skripsi ini, menjadi jelas bahwa pajak an
jing termasuk golongan pajak langsung dalam artl kata eko-
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nomls> Dengan demikian, orang yang namanya tercantum dalam
SKP Pajak Anjing-lah yang berkewajiban untuk membayar dan
atau melunasi beban pajak yang tersebut dalam SKP Pajak
Anjing secara periodik (tiap-tiap bulan). Dan hal ini ti
dak dapat dilimpahkan kepada orang lain yang namanya tidak
tercantum dalam SKP Pajak Anjing. Sebagai contoh untuk menguatkan hal ini, misalnya di dalam SKP Pajak Anjing ditetapkan bahwa yang menjadi wajib pajak adalah si A, maka si
A-lah yang berkewajiban untuk membayar dan atau melunasi
beban pajak yang tercantum dalam SKP Pajak Anjing tersebut.
Dan kewajiban ini, tidak dapat dilimpahkan kepada orang la
in (misalnya si B) yang namanya tidak tercantum dalam SKP
Pajak Anjing tersebut.

1fi

R. Santoso Brotodihardjo, op.cit., h. 81.

19Ibid., h. 82.
20Ibid*
21Ibld.t h. 85.
22Ibid.
23
Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pa
jak Pendapatan 1944. cet.
26.
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B A B

V

KESIMPULAN BAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan materi skripsi ini sebagai
mana yang dimuat dalam bab I sampai dengan bab IV,

saya

berusaha menarik beberapa kesimpulan seperti tersebut di
bawah ini*
a. Pengenaan pajak anjing di Kotamadya Surabaya terhadap
pemelihara anjing yang bertempat tinggal dalam wilayah
Kotamadya Surabaya, kenyataannya sangat tidak merata.
b. Maksud dan tujuan pemungutan pajak anjing di Kotamadya
Surabaya ialah untuk menjamin ketenteraman warga masya
rakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya
Surabaya yang dikhawatirkan akan terancam oleh penyakit
rabies sebagai akibat gigitan anjing gila.
c. Peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak anjing
di Kotamadya Surabaya yaitu Perda No. 39 Tahun 1955• ke
nyataannya sangat tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi Kotamadya Surabaya dewasa ini.

2 . Saran
Sehubungan dengan beberapa kesimpulan tersebut da
lam angka 1 (satu), saya berusaha mengajukan saran-saran
seperti di bawah ini.
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a. Untuk lebih efektif dan lebih efisien dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak anjing, hendaknya Pemerintah
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memintakan
bantuan kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga beaerta Anggota Stafnya maoing-maoing
ruokan kepada

untuk mengha-

aetiap warganya yang memelihara anjing,

oupaya mengisi formullr SPT Pajak Anjing yang telah dioediakan oleh pihak Kotamadya di Kantor Rukun Warga oetempat. Formullr yang telah diioi, kemudian diserahkan
kepada petugas lapangan dari Sub Sekol Pajak Anjing aetelah petugas tersebut menunjukkan Surat Perlntah Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Rukun Warga atau Anggota Staf
nya. Dan oleh karena Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun
Totangga beserta Anggota Stafnya maaing-masing
Lonbaga Soalal Desa (tidak diangkat

adalah

dan tidak digaji

oleh Pemerintah), maka hendaknya kepada Lembaga Sosial
tcroobut diberikan uang inoentif (uang perangaang) aebanyak

(aepuluh peraen) dari jumlah pajak yang ber-

hasil dipungutnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong
kooodiaan Lembaga Soaial tersebut agar melaksanakan kebijakaanaan tersebut dengan baik, demi sukaesnya

pro-

gran pengenaan dan pemungutan pajak anjing.
b. Huskipun fungsi pemungutan pajak anjing di Kotamadya
Surabaya dewasa ini bersifat regulerend, namun kenyata
annya banyak anjing berkeliaran tanpa pengalungan pen
ning anjing, maka hendaknya diusahakan agar fungsi yang
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menonjol dalam pemungutan pajak anjing bersifat budge
ter. Untuk mencapai usaha ini, hendaknya melalui kebijaksanaan sebagaimana yang disarankan dalam huruf a di
atas. Selain itu, hendaknya jumlah beban pajak tiap bulan yang dipungut atas seekor anjing; biaya penggantian penning yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat
dipakai selama tahun pajak yang sedang berlangsung; bi
aya tanda pengenal bag! anjing yang belum mencapai umur
lima bulan, dirubah dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi Kotamadya Surabaya dewasa ini.
c. Hendaknya ditetapkan peraturan pajak anjing yang baru
untuk menggantikan Perda No. 39 Tah^un 1955. Dan dalam
merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan pajak
anjing yang baru, diusahakan sehingga memenuhi sifat kekekalan (mampu menjangkau perkembangan masyarakat dalam
jangka waktu lima puluh tahun sampai dengan tujuh puluh
lima tahun atau seratus tahun mendatang), dan sifat keketatan (tidak memungkinkan adanya penerobosan hukum)
dari suatu peraturan perundang-undangan.
d. Penyuluhan dan penerangan mengenai segala sesuatu yang
menyangkut pengenaan dan pemungutan pajak anjing di Ko
tamadya Surabaya, hendaknya lebih diaktifkan.
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LA HP I R A N

II

"T U R U N A N"
Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
No. 39 Tahun 1955
DEWAN PERWAKILA3J RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA
menetapkan peraturan sebagai berikut:
"Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenai penungutan padjak andjing dalam daerah Kota Besar Surabaja”.
Pasal

1

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja de
ngan ketentuan-ketentuan dari "SOERABAJACHE HONDENBELASTINGr
YER ORDERING* jang ditetapkan pada tanggal 2 Djuni 1937 se
bagai telah dirubah dan ditambah terachir dengan peraturan
daerah pada tanggal 30 Desember 1952 jang dlundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di
Surabaja pada tanggal 15 Agustus 1953*
Pasal

2

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Padjak
Andjing Kota Besar Surabaja" mulai berlaku pada tanggal 15
Agustus 1955*
Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja,
pada tanggal, 10 Agustus 1955*

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaja,
ttd.
R.P.A. H A K H 0 E R
Vakil

Ketua
ttd.
R. S O E P R A P T O
Untuk turunan sebenarnja
Sekretaris
ttd.
M0H« J A C 0 E B

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa
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Timur dengan surat keputusannja Mo. 0/B.H./75/364 tertanggal 2 Agustus 1955*
Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa
Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri No. 11.

"SOBRABAJACHE HOKDBNBELASTING VHtORDERING*
jang dimaksud dalam pasal 1 "PERATURAN PADJAK A8DJING KOTA BESAR SURABAJA**.
Pasal

1

Untuk kepentingan Kotamadya Surabaja dipungut pa
djak jang disebut padjak andjing atas pemellharaan andjing
dalam daerah Kotamadya.
Pasal

2

(1)
Wadjib-padjak ialah orang jang dalam daerah Kotama
dya Surabaja memelihara seekor anjing atau lebih dan teapat-tinggal pokok dalam daerah ini atau sedikit-dikitnja
selama tiga puluh hari darl tahun-padjak, baik berturutturut maupun tidak, berdiam dalam daerah ini.
(2)
Dengan tidak mengurangi wewenang Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah untuk menjimpang dari ketentuan ajat ini me
ngenai andjing-andjing jang dipelihara dalam hotel-hotel,
losmen-losmen dan tempat usaha serupa, maka Kepala-rumah
c.q. pemakai persil jang diperuntukkan tempat kedlaman c.q.
tudjuan-tudjuan lain atau djika tidak ada penghuni atau pemakal-orang jang dlserahl untuk menguruo persil demikian
itu, dianggap sebagai pemegang semua andjing jang terdapat
diatao persil tersebut, ketjuali andjing-andjing jang seca
ra kebetulan berada di tempat itu.
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Paaal

3

Tahun-padjak berlaku mulai 1 Djuli sampai dengan
30 Djuni tahun berikutnja.
Paaal

4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam paaal-pasal
berikut di bawah ini, padjak andjing berdjumlah:
A. 1. Untuk tiap-tiap ekor andjing jang biaaa tidak berasal dari djenla keturunan andjing r a a ....Rp 150,*
2* Untuk tiap-tiap ekor andjing jang berasal
dari djenis turunan andjing ras:
a. untuk andjing pertaaa............... Rp 500,b. untuk andjing kedua ............... Rp 1.500,c* untuk andjing ketiga dan seterusnja . Rp 2*000,B. Dalam hal terdjadi keragu-raguan tentang ketentuan me
ngenai djenia keturunan andjing, maka ketentuan terachir diberikan oleh Kepala Dinas Kehewanan Kotamadya
Surabaja*
C. Djika dalam satu tahun-padjak tanda logam (penning)
hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka pemelihara/pemilik andjing atas permohonannja diberikan tan
da logam lain dengan dipungut pembajaran Rp 25•Paaal

5

(1).
Padjak tidak dikenakan ataa andjing-andjing, apabila
pemegangnja menundjukkan bukti jang dapat diterima oleh Ke
pala Daerah, bahwa andjing-andjing itu belum berumur lica
bulan.
(2)*
Kepada pemegang-pemegang andjing aebagai dimakaud
dalam ajat (1) atas permintaannja diberikan aesuatu-tanda
pengenal menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan pembajaran aatu rupiah untuk tiap-tiap andjing jang
bersangkutan jang dapat dipasang pada kalung leher. Seoudah
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lewat waktu jang berdasarkan ajat (1) pasal ini tidak terhutang padjak, maka permintaan pegawai jang ditugaskan de
ngan pengawasan, tanda pengcnal haras segera dikembalikan
kepadanja.
Pasal

6

(1).
Djika kewadjiban padjak terdjadl pada waktu tahunpadjak sedang berdjalan, maka padjak jang terhutang berdjumlah seperempat ketetapan padjak untuk setahun penuh diperkalikan dengan djumlah perbulan jang pada terdjadlnja kewa
djiban tersebut belum berdjalan.
(2)*
Djika djumlah andjing seorang wadjib-padjak dalan
tahun padjak berkurang, maka atas permohonan tertulis dari
wadjib-padjak kepada Kepala Daerah, diberikan pembebasan
dari ketetapan padjak atau pengembalian padjak jang telah
kelebihan dibajar untuk tribulan jang saat diadjukannja per
mohonan itu belum berdjalan*
(3).
Penggantian andjing-andjing jang dikenakan padjak de
ngan andjing-andjing lain sampai djumlah jang sama jang terdjadi dalam tahun-padjak jang sedang berdjalan, tidak nengakibatkan tambahnja padjak. Dalam setiap penggantian andjing-andjing wadjib-padjak harus memberitahukan hal itu menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 7*
Pasal

7

(1)
Mereka jang pada 1 Djuli dalam sesuatu tahun mendjadi
wadjib-padjak, wadjib sebelum tanggal enam belas bulan ter
sebut memberitahukan hal itu kepada Kantor Kotamadya Sura
baja*
Mereka jang dalam tahun-padjak jang sedang berdjalan
mendjadi wadjib-padjak atau mendjadi wadjib-padjak untuk djumlah jang lebih tinggi, wadjib dalan waktu lima belas hari sesudah terdjadinja wadjib-padjak atau wadjib-padjak untuk djualah jang tinggi memberitahukan hal tersebut menurut hal jang
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sama.
(2).
Pemberitahuan dilakukan
pemberitahuan-padjak jang telah
menurut tjontoh jang ditetapkan
ataa permintaannja diberikan di

dengan menjampaikan auratdiial dan ditanda-tangani
oleh Kepala Daerah, jang
Kantor Kotamadya dengan

tjuma-tjuma.
Wadjib-padjak harua mendjawab pertanjaan-pertanjaan
jang tertjantum dalam aurat-pemberitahuan-padjak dengan
djelaa dan menurut kenjataan jang aebenarnja dan memperkuatnja dengan pembubuhan tanda-tangan.
Dalam hal wadjib-padjak tidak dapat menulia, maka
pemberitahuan padjak dilakukan dengan liaan dan aurat-pemberitahuan-padjak diiai oleh pegawai jang ditundjuk oleh
Kepala Daerah untuk uruaan ini, jang aetelah membatjakan
aurat-pemberitahuan itu menanda-tanganinja karena djabatan (ambtahalue) dan menjuruh wadjib-padjak memperkuatnja
dengan pembubuhan tanda ibu djari.
Paaal

8

(1). 0 Ketetapan-ketetapan padjak dimaaukkan dalam kohirkohir oleh Kepala Daerah* Setelkh kohir ditetapkan, maka
kepada wadjib-padjak aelekaa mungkin disampaikan auratketetapan-padjak menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Ke
pada Daerah*
Kepala Daerah berwenang untuk mebetulkan keaalahan-keaalahan tulia dan hitung jang terdjadi pada waktu
menetapkan kohir dengan ketentuan bahwa djika aurat-ketotapan-padjak telah diberikan, hal itu tidak boleh merugikan wadjib-padjak.
(2).
Wadjib-padjak jang tidak memenuhi kewadjibannja un
tuk mengadjukan aurat-pemberitahuan-padjak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam paaal 7* dikenakan pa
djak karena djabatan oleh Dewan Perwakilan Rakjat aebanjak djumlah padjak ditambah dengan 25%•

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

(3)*
Ketetapan-ketetapan padjak jang tertjantum dalam kohir pertama ditagih dalam empat angsuran jang sama jang hari-hari pembajarannja ditetapkan pada tanggal 5 September,
5 Nopember, 5 Djanuari, dan 5 Mar at,
Ketetapan-ketetapan padjak jang tertjantuc dalam kohir-kohir tambahan ditagih dalam angsuran-angsuran jang Sa
na dengan hari-hari pembajaran jang belum lewat pada waktu
surat-pemberitahuan-padjak diberikan,
Pembajaran padjak dilakukan di Eas Kotamadya dan pa
da tiap pembajaran diadakan tjatatan pada surat-ketetapanpadjak sebagai tanda-pembajaran.
(4).
Djika wadjib-padjak lalai untuk membajar padjak jang
terhutang sebelum atau pada hari pembajaran, maka padjaknja
ditambah dengan sepuluh perseratus dari djumlah jang dibajar
dan tambahan padjak tersebut ditagih bersama-sama dengan pa
djaknja.
(5)*
Padjak jang ditetapkan dapat ditagih sekaligus, djika
wadjib-padjak dinjatakan dalam keadaan palit, atau dalam hal
terdjadi penjitaan atas barang-barangnja, baik jang bergerak
maupun jang tidak, ataupun djifca dua kali pembajaran padjak
dilakukan tidak tepat pada waktunja.
Pasal

9

(1).
Pada waktu mengadjukan pemberitahuan-padjak sebagai
dimaksud dalam pasal 7 , maka bagi tiap-tiap andjing telah
diadjukan surat-pemberitahuan-padjak, kepada wadjib padjak
diterima penning logam dengan tjuma-tjuma menurut tjontoh
jang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Apabila padjak ditetapkan karena djabatan sebagai di
maksud dalam ajat (2 ) pasal 3, penning itu diberikan bersamasama dengan surat-ketetapan-padjak.
(2),
Penning dimaksud dalam ajat (1) diatas hanja berlaku
selama tahun-padjak jang bersangkutan dan waktu jang dite-
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tapkan untuk mengadjukan surat-pemberitahuan untuk tahunpadjak berikut dan harus diserahkan kembali pada waktu me
ngadjukan surat-pemberitahuan-padjak untuk tahun berikutnja.
Djika dalam satu tahun-padjak penning hilang atau
tidak dapat dipakai lagi, maka atas permohonan pemegang an
djing diberikan penning lain dengan pembajaran Rp. 25,(3).
Femegang-pemegang andjing wadjib memasang penning
setjara jang mudah dilihat pada leher andjing untuk mana
penning itu diberikan, djika andjing ini berada diluar ru
mah atau pekarangan. Hereka dilarang memasang penning pada
andjing lain jang bukan andjing untuk mana penning itu di
berikan*
Pasal

10

(1).
Tidak memenuhi kewadjiban-kewadjlban jang diberikan
menurut pasal 6 ajat (3)f pasal 7, dan pasal 9 ajat (3) pe
raturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja
satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.
(2 ).
Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ajat (1) pa
sal ini dinaikkan sampai dua kali, djika pada waktu melakukan pelanggaran belum ada satu tahun lewat sedjak hukuman
terdahulu karena pelanggaran jang sama dapat dirubah lagi.
Pasal

11

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah
ini ditugaskan djuga kepada pegawai-pegawai Baglan Padjak
dan baglan Pengawasan Umum.
Pegawai-pegawai tersebut djika dianggap perlu untuk
dapat mendjalankan tugasnja sebagaimana mestlnja dengan cenundjukkan tanda legitimasi jang ditanda-tangani oleh Kepala
Daerah, berwenang minta kepada pemilik atau pemakai-peoakai
pekarangan untuk memperkenan mereka antara djam 6 pagi dan
djam 8 malam memasuki pekarangan-pekarangan itu, dalam hal
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masa pemilik-pemilik dan pemakai-pemakai tersebut wadjib
segera memenuhinja.
Pasal

12

(1).
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10,
maka andjing-andjing ditemukan berkeliaran didjalan-djalan
atau ditempat-tempat umum dengan tidak memakai penning jang
berlaku atau tanda-pengenal dimaksud dalam pasal 5 ajat (2)
dapat ditangkap dan ditahan oleh pegawai-pegawai jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala Daerah*
Wewenang jang sama diberikan djuga terhadap andjingandjing jang tidak memakai penning jang berlaku atau tandapengenal jang dimaksud dalam pasal 5 ajat (2) jang berada
dipekarangan orang lain, bukan pekarangan dari pemegang an
djing-andjing, djika pemilik atau pemakai pekarangan jang
bersangkutan minta penangkapannja.
(2)*
Andjing-andjing jang ditangkap akibat ketentuan ajat (1) diatas, jang berdasarkan ketentuan dalam pasal 2
ajat (1) dan pasal 5 ajat (1) tidak terhutang padjak, da
pat diminta kembali dengan tjuma-tjuma : dalam hal-hal lain
pengembalian hanja dilakukan setelah diberi penggantian biaja pemeliharaan menurut tarip jang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan dengan penundjukkan bukti bahwa keterangan-keterangan jang perlu untuk menet&pkan padjaknja telah diadjukan kepada Kantor Kotamadya.
(3).
Apabila dalam waktu 3 hari sesudah penangkapan an
djing tidak diterima permintaan kembali atau djika permintaan itu diterima tetapi ternjata, bahwa orang jang mengadjukan permohonan itu bukan pemegang andjing jang diminta
kembali atau bukan orang jang berhak untuk mengadjukan per
mintaan atas nama pemegang andjing tersebut, maka andjing
dapat dibunuh.
(4).
Untuk andjing-andjing Jang ditangkap dan tidak dikembalikan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, tidak di-
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berikan penggantian kerugian.

Sesuai dengan aaelinja
jang raengambil turunan
Peg. Dinas Pendapatan & Padjak
Daerah Kotamadya Surabaja
ttd.
( Sri Soetoen ).-

Sesuai dengan turunannya
yang membuat turunan,

( Reinhard Rahaningmas )
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PEMBAGIAN W ILAYAH ADMINISTRASI &
RENCANA PEMBENTUKAN KOTA A D M IN IS T R A T E
Mengenai pembagian Wilayah Administrasi dan rcncana pembentukan
Kola Administratip dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
A. Sejarah perkembangan
a. Tahun 1954 sampai 1960 :
Kota Surabaya terdiri dari 6 Kaonderan yaitu : 1. Nyamplungan, 2. Krembangan, 3. Kapasan, 4. Kranggan, 5. Ketabang, 6. Kupang.
Luas wilayah seluruhnya adalah 6.720 Ha.
b. Tahun 1961 sampai 1964 :
Berdasarkan SK. MENDAGRI TgL 31-10-1960 No. PEM. 20/3/15-17
Kota Surabaya dibagi menjadi 3 Kawedanan dan 11 Kaonderan yaitu :
1. Kawedanan Surabaya Barat dengan 4 Kaonderan, yaitu : 1. Krembangan, 2. Semampir, 3. Pabean Cantikan, 4. Bubutan.
2. Kawedanan Surabaya Timur dengan 3 Kaonderan, yaitu : 1. Kaon
deran Simokerto, 2. Kaonderan Tambaksari, 3. Kaonderan Gubeng.
3. Kawedanan Surabaya Selatan dengan 4 Kaonderan, yaitu : 1. Kaon
deran Genteng, 2. Kaonderan Tegalsari, 3. Kaonderan Sawahan, 4. Ka
onderan Wonokromo.
Luas wilayah seluruhnya adalah 6.720 Ha.
c. Tahun 1965 sampai 1974 :
Berdasar Undang-2 No. 18/1965, Kawedanan dihapuskan dan berdasar
Undang-2 No. 2/1965 kota Surabaya ditambah dengan 5 Kecamatan
dari Kabupaten Surabaya (sekarang Gresik) yaitu : 1. Tandes, 2. Rungkut,
3. Wonocolo, 4, Sukolilo, 5. Karangpilang.
Luas wilayah seluruhnya 29.207 Ha.
d. Tahun 1968 :
Berdasar SK. Walikotamadya Daerah Kotamadya Surabaya No. 677/K
tgl. 9 Oktober 1968, Surabaya dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 38
Lingkungan yaitu :
1. Surabaya Utara : 5. Kecamatan, 15 Lingkungan.
2. Surabaya T im u r: 6 Kecamatan, 10 Lingkungan.
2. Surabaya Selatan : 6 Kecamatan, 13 Lingkungan.
e.
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Kelurahan yang beras&l dari pemekaran 3 8 rLlngkungan :
1. Wilayah kerja Pembantu Walikotamadya di Surabaya Utara :
1.1.
5kecam atan; Tandes, Krembangan, Semampir, Pabean, Cantikan, Bubutan.
1 .2 .

20K elu rahan

1.3.

32Desa

2. Wilayah kerja Pembantu Walikotamadya di Surabaya T im u r:
2.1.
5K ecam atan : Simokerto, Tambaksari, Gubeng, Sukolllo,
Rungkut.
2.2. 18Kelurahan
2.3. 36 Desa
3. Wilayah kerja Pembantu Walikotamadya di Surabaya Selatan :
3.1.
6K ecam atan: Genteng, Tegalsari, Sawahan, Wonokromo, Wonocolo, Karangpilang.
3.2. 22 Kelur&han
3.3. 35 Desa
B. Pertimbangan pembagian Daerah Administrasi dan Kewenangan Pembantu
Walikotamadya
a. Pertimbangan daerah administrasi :
Pada tahun 1965 jelasnya dengan Undang-2 No. 18 tahun 1965
maka pada saat berlakunya Undang-2 tersebut Kawedanan dihapus namun
dengan Undang-2 No. 2 tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah
Kotamadya Surabaya dengan pcnambahan baru maka daerah administrasi
Kotamadya Surabaya diperiuas menjadi 16 Kecamatan. Bethubung dengan
luasnya daerah serta tumbuhnya perkembangan baru dalam masyarakat
semakin menlngkatiah tugas Pemerintah Daerah schlngga untuk meningkatkan daya guna dan hast! jjuna dlrasa struktur pemerintahan yang ada
dirasa kurang u ntuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
maupun dibidang pembinaan serta span of control. Untuk mencapai
maksud tersebut dlpandang periu pembagian daerah Kotamadya Surabaya
menjadi 3 wilayah kerja Pembantu Walikotamadya.
b. Kewenangan Pembantu Walikotamadya :
1. Berdasar surat G ubem ur Kepala Daerah 'Hngkat I Jawa Timur No.
PM. 012.2/598/1976 tanggal 20 Agustus 1976 kedudukan, tugas pokok Pembantu Walikotamadya di Jawa Timur sebagai berikut :
1.1.

Kedudukan:
Kedudukan Pembantu Walikotamadya adalah Pejabat Peraerintah sebagai Pembantu Walikotamadya dilapangan dimana dalam
menjalankan tugas pokok dan fUng&inya memperoleh delega&i
kewenangan/penugasan dari Walikotamadya Kepala Daerah
Tlngkat n selaku Kepala Wilayah.

1.2. Tugas Pokok :
1.2.1.Koordln«si dan pengawasan instansi sipil yang masih
berftm pl dl bekas Kawedanan
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1.2.2.Koordinasl dan pengawasan Kepala Wilayah Kecamatan
diwilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentraa dan vrij bestur.
1.2.3.Mengawasi pelaksanaan tugas2 Pemerintahan umum, tugas-tugas pemerintahan daerah tingkat II yang menjadi
tugas Camat serta penyelenggaraan pemerintahan desa di
wilayah kerjanya.
1.3.

Fungsi-fungsi :
1.3.1.Koordinad dan pengawasan instansi sipil yang masih
berfungsi di bekas Kawedanan.
1.3.2.Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan
umum serta tugas Pemerintahan lainnya yang menjadi
tanggung jawab Kepala Wilayah Kecamatan.
1.3.3.Mengusahakan terus menemtf agar sc gal a Peraturan Perundangan dijalankan oleh Instansi-2 Pemerintah diwilayah
kerjanya
1.3.4.Mengembangkan tugas lain yang diberikan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
1.3.5.Menyelenggarakan administrasi umum pelaksanaan tugas
dan fungn-2

2. Delegasi kewenangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
kepada para Pembantu Walikotamadya :
2.1.

Kewenangan membimbing aktifltas RT/RW serta pembinaan
RT/RW diwilayah kerja masing-2 berdasarkan SK Walikota Ke
pala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 30 Juni 1972 No.
9 6 9 /K

2.2.

Melaksanakan tugas :
2.2.1.Pengawasan dan peftcegahan terhadap timbulnya pengedropan-pengedropan tanah secara liar yang terdapat diwi
layah kerjanya
2.2.2.Pengawasan dan pencegahan terhadap timbulnya bangunan-bangunan sebelum ada izin dari Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya
2.2.3.Pengawasan dan pembereihan trotoir-2 atau tempat-2
umum lain yang terlarang" terhadap penjualan kaki lima
(SK. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tgl.
11 Desember 1971 No. 691/K).

2.3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang otonomi ; me
ngenai pembinaan, pencegahan serta pengawasan terhadap pelang
garan ketentuan2 hukum yang terdapat dalam :
2.3.1.Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. : 6 tahun 1955
mengenai K etertlban Umum
2.3.2.Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. : 7 tahun
1955 tentang Kesehatan Umum
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2.3.3.Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. : 9 tahun 1955
mengenai Lalu Lint&s Jalan Umum
(SK Walikota Kepala Daerah Kotambdya Surabaya tgl.
16 O ktober 1972 No. : 1569/K).
2.4.

Berdasar instruksi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya
No. 0000/561 tgl. 1 Juli 1972 tentang :
2.4.1. Peningkatan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan kegiatan RT/RW
2.4 J2.Melarang pungutan dana RT/RW pada penduduk yang bertentangan atau diluar peraturan yang beriaku
2.4.3.Meninjau semua pungutan RT/RW tentang pembangunan
materiel dana pungutan dana pada penduduk dengan cara:
— Putusan musyawarah RW :
Diusulkan RW, disetujui Lurah, disahkan camat.
— Putusan musyawarah RW :
Diusulkan Lurah, disetujui Camat, disahkan Pembantu
Walikota.
2.4.4.Inventarisasi putusan musyawarah RT/RW tentang penv
bangunan materiel dan pungutan dana.

C. Dengan dasar pertimbangan perlunya pembagian Daerah Administrasi serta
pelimpahan kewenangan kepada Pembantu Walikotamadya namun sebagai
akibat pemekaran wilayah yang berarti juga meningkatnya jumlah penduduk
volume pelayanan kepada masyarakat, kebutuhan fasilitas umum, kebutuhan
fasilitas sosial, pendidikan, ekonomi, kcsehatan, olahraga, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, keamanan kota kiranya untuk mengatasi masalah2 ter
sebut kewenangan Pembantu Walikotamadya yang baru tcrbatas pada kewe
nangan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pembinaan tentorial tnasih
harus ditingkatkan/dimanfaatkan.
PEMBENTUKAN KOTA ADM INISTRAtlP
A. Dasar pertimbangan
qj

Pemekaran wilayah dengan penambahan 5 Kecamatan baru berdasar
Undang-Undang No. 2 tahun 1965 serta pemekaran 38 Lingkungan menjadi
60 Kelurahan berdasar SK G ubem ur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
No. Pfcm/128/22/SK/Ds. tgl. 13 Maret 1975 berarti pula m cnuntut peningkatan koordinasi, pengawasan maupun tugas2 pelayanan kepada masyara
kat karena pemekaran wilayah tersebut dibarengi oleh pertambahan jumlah
penduduk dengan segala peningkatan kebutuhan masyarakat baik materiel
maupun non materiel.
Jawaban atas masalah tersebut tidak cukup hanya dengan penambahan
aparat yakni para Pembantu Walikotamadya dalam rangka lebih melancarkan tugas-2 koordinasi, span o f control apalagi tugas Pembantu Walikota
madya tidak lebih hanyalah controleur yang membantu Walikotamadya atau
sebagai staf kliusus yang memberlkan pertimbangan kepada Walikotamadya
untuk pelaksanaan suatu tugas di lapangan/penyelesaian sesuatu masalah.
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Pembantu Walikotamadya memeriukan delegasi kewenangan untuk memutuskan. Dewasa ini keputusan yang bersifat operatif masih diatur secara sentral sehingga dirasa kurang efTektif bila dibandingkan dengan luasnya kawasan dan jumlah penduduk yang ham s dilayani. Untuk itu timbuilah gagasan
untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang masih terpusat diberbagai
instansi/dinas otonom kepada Pembantu Walikotamadya.
Diantara kewenangan2 yang digagaskan untuk dilimpahkan kepada
Pembantu Walikotamadya tersebut ialah :
"Pembinaan tentorial, penertiban kota, pemberian ijin bangunan, kebersihan kota, pemetiharaan gedung SD, petamanan, assainering, pemeliharaan
jalan2, penomoran rumah, sengketa rumah, pemberian K T P.ijin persewaan
tanah, ijin usaha, ijin reklame dll” .
Teknis penyerahan putusan tersebut melalui penempatan suku dinas
d itiap k an to r Pembantu Walikotamadya.
Masalahnya sekarang berdasar Undang2 No. 5 thn. 1974 peltmpahan
kewenangan yang digagaskan tersebut diatas tidak mungkin dapat dilaksanakan mengingat Pembantu Walikotamadya bukanlah seorang Kepala Wilayah
yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang2
No. 5 th. 1974. Kepala Wilayah pada hakekatnya ialah penguasa tunggal
dibidang pemerintahan di daerah terkecuali bidang pertahanan dan keamanan,
Luar Negeri, Peradilan, Moneter.
KepaJa Wilayah adaiah sebagai wakil Pemerintah Pusat merupakan administrator Pemerintahan, Pembangunan dan Pemasyarakatan. Berdasar pasal 77
Undang2 No. 5 tahun 1974 yang disebut Kepala Wilayah ialah :
a.
b.
c.
d.
e.

Gubemur,
Bupati,
Walikotamadya,
Walikota ( untuk kota administratif),
C am at
4

Untuk dapat mewujudkan pelimpahan berbagai kewenangan diatas ma
ka para Pembantu Walikotamadya harus berstatus Walikota Administratif
sehingga delegasi kewenangan urusan pusat maupun urusan otonomi dapat
dilimpahkan kepada Walikota sehingga kota Surabaya dapat dikembangkan
dan dibina sedemikian rupa agar dapat menunaikan peranan dan fungsinya
dibidang pemerintahan maupun pembangunan sesuai kebijaksanaan peme
rintah dibidang pembinaan perkotaan. Atas dasar tersebut maka dirintislah
usaha untuk melengkapi usul pembentukan kota administratif sehingga di
Surabaya akan terdiri dari 3 kota adm inistratif :
a. Kota adm inistratif Surabaya Utara
b. Kota adm inistratif Surabaya Timur
c. Kota adm inistratif Surabaya Selatan.
Jabatan Pembantu Walikotamadya dengan sendirinya berubah menjadi
Walikota Administratip.
B. Persiapin usul pembentukan kota administratip
a. Dengan SK Gubemur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tim ur No. HK.I/
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106/76 tgl. 7 Agustus 1976 dibentuklah Komisi Peneliti Wilayah Administratip Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
b. Surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 3000/129/77 tgl.
8 Maret 1977 perihal pem bentukan Kota Administratip di Kotamadya
Sujrabaya yang disampaikan kepada Komisi Peneliti Wilayah administratip Kotamadya Daerah Tingkat U Surabaya,
c:. SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat U Surabaya No. 176/WK/
77 tgl. 18 April 1977 tentang pembentukan Team Peneliti Pembentukan
Kota Administratip dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba
ya.
d. Telah disiapkan himpunan data untuk diajukan kepada Pemerintah tentang
data kelengkftpan usul kota Administratip.

************************

DENGAN PERSATUAN DAN
KESATUAN BERLANDASKAN
PANCASILA,KITA GELORAKAN
TERUS PEMBANGUNAN
KOTA PAHLAWAN *
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B atasan atau definisi P ajak adalah berbagai; dalam rangka buku
ini tidaklah ak an diselidiki b atasan m anakah di a n ta ra yang berm acam ragam itu yang lebih tep at daripada lainnya; akan lebih berm anfaatlah
kiranya bilam ana diadakan pcninjauan dan kupasan tcrhadap hal-ihw al
vang dirum uskan dalam beberapa di antaranya : salah satu di antara
batasan -b atasan itu d iajarkan oleh Prof. D r. P .J.A . A driani (pernali
m enjabat G u ru b esar dalam H ukum P ajak pada U niversitas A m sterdam ,
kem udian Pem im pin International B ureau of Fiscal D ocum entation,
juga di A m sterdam ) yang berbunyi sebagai b e r ik u t:
( / ’’P ajak adalah iuran k ep ad a N egara (yang d ap at dipaksakan)
yang terh u tan g oleh yang w ajib m em bayarnya m cnurut pcraturanperaturan, dengan tidak m endapat prestasi-kem bali, yang langsung
d a p a t ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk m em biayai pengeluaran-pengeluaran um um berhubung dengan tugas N egara untuk mcnyelenggarakan p em erin tahan.”
K csim pukm yang d apat ditarik dari definisi tersebut adalah,
bahw a A driani m cm asukkan Pajak, sebagai pengeriian yang dinnggapnya sebagai suatu ’’species” kcdalam ’’genus” pungutan (jadi, pungut
an adalah lebih luas).
D alam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi ’’budgefuir'’
dari pajak, sedangkan pajak m asih m em punyai fungsi lain yang tidak
kahili pentingnya, yaitu fungsi ”niengalur” (yang akan diuraikan k e
m udian dalam b ab ke : X).
Y ang dim aksud dengan tidak m endapat prcstasi-kem bali dari
N egara ialah prcstasi khusus yang e rat hubungannya dengan pem bayaran "iu ra n ” itu. Prestasi dari N egara, seperti hak untuk m em pergunakan jalan-jalan um um , peiiindungan dan penjagaan dari fihak polisi
dan ten tara sudah b arang tentu diperoleh oleh para pem bayar pajak
itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada
hubungannya langsung dengan pem bayaran itu, b u k tin y a : orang
yang tidak m em bayar p ajak p u n d ap a t pula m engcnyam kenikm atannya.
§ 3. D E F IN IS I P A JA K .
S ckedar untu k perbandingan, berikut ini disajikan definisi dari
b eb erap a Sarjana, yang dim uat secara khrotiologis.
(1). D efinisi (Pcrancis), term uat dalam Buku : L eroy B eaulieu, berj u d u l : ’’T ra ite de la science des Finances” - 1906, b e rb u n y i:
’X ’ im pot et la contribution, soil directc soil dissim ulee, que
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L a Puissancc Publiquc cxige des habitants ou dcs bicns pour
subvcnir aux depcnscs du G ouvcrnem cnt” .
"P aja k adatah bantuan, baik sccara langsung m aupun tidak yang
dipaksakan oleh K ekuasaan Publik dari pcnduduk atau dari
barang, untuk m cnutup belanja P em erintah” .
(2). D c fin isi: D eutsche R d c h s A bgabcn O rdnung (R .A .O - 1919),
berbunyi :
"S tcucrn sind cinm aligc odor laufende G cldlcistungcn die nicht
cinc G eecnleistung flir cinc bcsonderc L cistung darstcllen, und
von einem offcm lichrcchtlichen G cm einw esen zur Hrzielung von
"Einklinften allca auferlegt w crdcn, bei denen dcr T albcstand
zutrifft an den das G esetz die L eistungsplicht knupft” .
‘'P aja k adalah bantuan uang sccara insidcntil atau sccara pcriodik
(dengan tidak ada k ontra prcstasinya), yang dipungut oleh B adan
yang bersifat U m um ( = N egara), untuk m em pcroleh pendapatan,
di m an a terjadi suatu ’’T atbestand” ( — sasaran pem ajakan), yang
karena U ndang-undang telah m enim bulkan hutang p ajak ” .
(3). P ro f. E dw in R .A , Seligm an dalam ’’Essays in taxation” (New
Y o rk , 1925) m em bcri dcfinisi yang b e r b u n y i:
"T ax is a com pulsory contribution from the person, to the
G overnm ent to defray the expenses incurred in the com m on
interest o f all, w ithout refcrcncc to special benefit conferred".
B anyak terdcngar k eberatan atas kalim at ’’w ithout reference” ,
karen a bagaim anapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan
untuk produksi b aran g dan jasa, jadi ’’B enefit” diberikan kepada
m asyarakat, h anya tidak m udah ditunjukkannya, apalagi sccara
perorangan.
(4). Philip E . T ay lo r, dalam b u k u n y k : ’’T h e Econom ics of public
F in an cc” , (1948) m engganti ’’W ithout refcrcnce” , m enjadi ’’With
little reference” .
(5). D cfinisi M r. D r. N . J . F eldm ann, dalam bukunya : ,:Dc overheidsm iddclen van Indonesia” (Leyden 1949) a d a la h :
’’B elastingcn zijn aan de O verheid (volgens algem cne, door haar
vastgcstelde norm en) verschuldigde afdw ingbare prcstalics, w aar
geen icgenprcstalie tegenover sta at en uitsluitcnd diencn lot dck.
king van publieke uilgaven” .
’'P ajak adalah prcstasi yang dipaksakan scfihak oleh dan terh utang kepada Penguasa, (m enurut norm a-norm a yang ditetapkannya sccara um um ), tanpa adanya kontra-prestasi, dan sem ata-
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m ala digunakan untuk m cnutup pcngcluaran-pcngeluaran um um ".
F eldm ann (seperti juga halnya dengan Scligman) berpendapat,
bah w a terhadap pem bayaran P ajak, tidak ada kontrn prcstasi
dari N egara. D alam m engem ukakan kritik-kritiknya terhadap
definisi dari S arjana-sarjana lain s e p e rti: T aylor, A driani, dan
lain-lain ternyata, bahw a F eldm ann tidak bcrhasil pula dengan
dcfinisinya, untuk m cm berikan gam baran tentang pengcrtian
pajak.
(6).

Definisi P ro f. D r. M .J.H . Smeels (dalam bukunya : ” De. E cononiisehc betekcnis der B elastingen,” 1951) adalah : “ B dasiingen
zijn aan dc overheid (volgens norm cn) verschuldigde, afdwingbare prcstaties, zonder d at hiertegenovcr, in het individuclc gcval,
aanw ijsbare tegen-prestaties staan; zij strckken tot dckking van
publiekc uitgaven”.
"P aja k adalah prcstasi kepada Pem erintah yang terhutang mclalui n o rm a-n o m ia um um , dan yang dapat dipaksakannya, tanpa
adanya konira-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang
individuil; m aksudnya adalah untuk m em biayai pengcltiaran Pc.
nierintah” .
D alam bukunya ini Smeets m cngakui, bahw a dcfinisinya h an > j
m enonjolkan fungsi budgeter saja; baru kem udian ia m cnam bahkan fungsi m engatur pada definisinya.

(7). D efinisi D r. Soeparm an Socniaham idjaja (dalam dissertasinya
yang b e rju d u l: MP ajak berdasarkan azas G olong R oyong” (U ni
versitas P ajajaran , B andung — 1 9 6 4 ): ” P ajak adalah iuran
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Pcnguasa
berdasarkan norm a-norm a hukum , guna m cnutup biaya produkii
barang-barang dan jasa-jasa kolektip dalam m cncapai kcsejahicraan umum '”.
*
Dengan m cncantum kan istilah Iuran W ajib, ia m engharapkan
terpenuhinya ciri, bahw a pajak dipungut dengan b an tu an dari dan
kerjasam a dengan w ajib-pajak, sehingga perlu pula dihindari
peuggunaan istilah ’’p ak saan” . Lcbih-lebih (dem ikian pula menuru t beberapa Sarjana lainnya) bilam ana suatu kew ajiban harus
dilaksan ak an b erd asarkan U ndang-undang : dalam hal kew ajiban
tersebut tidak dilaksanakan, m aka U ndang-undang m enunjukkan
cara pelaksanaannya yang lain; hal ini tid a k m engenai pajak saja
(dan c a ra ini biasanya adalah untuk m em aksa). Selanjutnva
(m enurut pe-ndapatnya) berkelebihanlah kiranya, kalau khusus
m engenai pajak, sekali lagi ditekankan pentingnya paksaan itu; se*
akan-akan tidak ada kesadaran m asyarakat untuk m clakukan ke-
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w ajibannya). Ia sudaK m enganggapnya cukup dengan m cnyatakan bahw a pajak adalah : ’T uran W ajib” (dus, tidak usah diberi
tam bahan :
’'yang d a p at dipaksakan” ).
A dapun, mengenai
"ikontra prestasi” D r. Socparm an bcrp sn d irian , bahw a justru
untuk m enyelenggarakan kontra-prestasi itulah pcrlu dipungut
p a j a k : bukankah pengcluaran-pengcluaran Pem erintah bagi pcnyclenggaraan b idang keanianan, kesejahteraan, kehakim an, pem 
bangunan dan hal-hal lainnya m crupakan pem berian •kontra-prcstasi bagi pem bayar pajak selaku anggota m asyarakat ?
(8). P rof. D r. R och m at Soem itro, S.H ., dalam b u k u n y a : "D asard asar H ukum Pajak dan P ajak P en d ap atan ” m enyatakan dcfinisinya sebagai b e r ik u t:
’'P aja k adalah iu ran rak y at kepada K as N egara berdasarkan
U ndang-undang (yang d a p a t dipaksakan) dengan tiada m endapat
jasa-tim bal (kontra-prestasi), yang langsung d a p a t ditunjukkan dan
yang d ig u n ak an .untuk m em bayar pengeluaran um um ” , dengan
penjclasan sebagai b e r ik u t:
"D ap at d ip ak sak an ” a r tin y a : bahw a bila hutang pajak tidak
dibayar, hutang itu d ap at ditagih dengan m cnggunakan kekcrasan,
seperti su rat paksa dan sita, dan juga penyandcraan; terhadap
p em bayaran pajak, tidak d ap at ditunjukkan jasa-tim bal-balik tcrtcntu, seperti halnya dengan retribusi.
D efinisinya yang kem udian dipertah an k an (sebagai koreksi dari
bagian p crtam a dari definisinya sem ula) dapat disim pulkan dari
u raiannya dalam bukunya yang b c r ju d u l: ’’Pajak dan Pcm b an g u n an ”-E rcsco, 1974 (halam an 8).
D cfinisi tersebut k urang lebih d ap at berbunyi sebagai b e r ik u t:
’’P ajak ad alah pcralihan kekayaan d ari fihak rakyat kepada Kas
N e g a ra * u n tu k m em biayai pengeluaran ru tin dan ” surplus”-nya
d igunakan untu k ’’Public Saving” yang m crupakan sum bcr utam a
u ntu k m em biayai "P u blic Investm ent” .
P erlu k iran y a dicatat, bahw a definisi-definisi tersebut um um nya
kurang lengkap, b ahkan seperti halnya pula dengan A driani, ia
baru kem udian di dalam bukunya term aksud (seperti juga Smects)
m engupasnya panjang lcbar tentang ’’funksi m engatur” .
P adahal C om m unis O pinio D octorum m enyatakan, bahw a scbaikbaiknya suatu definisi adalah, bila ia m cm uat sem ua ciri yang
m clckat pada pcngcrtian yang akan dibuatkan pcinbatasannya;
setidak-tidaknya dcfinisi tersebut, karcnanya sudah m cndckati kesem puinaan.
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RENCANA ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. 1979/1980
(dalam m ilyir rupiah)
Jumlah

P eiie n m ^jn

\

HUN D A L A M N E G 1.R1

1. Pajak. U n h u n g
I

I'ijik p c n d i p a n n

2. P a | A p e r s c r o a n

J PajA j 'c r s c r o a n n u n \ ak
4

MPO

5

1P E D A ■

6

L w v lam

A PENG. R U T IN
I Belanja pegawai

144.6

1. T u n j a n y a n Ik tjs

2 2 8,2

2

3 344,8
2 89.9

U P a ja k t i d a k l a n g s u n g

|

5.440,5
4.113,1

Peiigetiiarjn

o4,l
41,5
1.160.1

3.

4- Loiii-lajn b c l a n j i

pcyawai dalam negcri .
5. Uelanj* pegawai luat negen
11. Bdiinju baring

27 7 ,4

1 D aU n ; negcri

2

112,8

2. Luar n e jje ri *

P a |A pcniualan im por

4 lie a n i i i u k
5 Pajak c k s p u t
o

l-un-Jun

298,5
2 k u ,c
172.8
1 8 ,0

IH. Spbsidi daerah otonora
1. I ria n Jaya
2. D a e f a h o t o n u c n la if liu 1*

dan d c i l a n hutang
DaUm pegen

rv . Bunga

ill Peiieonuan tmkan pajak

167.3

1.
42

L uar negeri

V. L a u i - U m

B- PEN. PEMBANCUNAN
1 Bantuan program
11. Bantuan proyek

JUMLAH

1.493.5
64,7
1.428.8

6.934.0

3.445,9
1-361.3

C a jU p cn siu n
Uiaya n u k w ( l a u k p a u k )

! Pajak p c n ju a i a n
3 Cukai

Jum Lh

a PENG, PEMBANGUNAN
1. Perabiayaan dalam rupiah
11. Bantuan proyek

JUMLAH

185.0
1.002.3
f

108.9
1 0 8 . s'

J6.J
29,0
519.4
490,2
29.2
649,4
24.5
624,9
606,7
9,2
597.5
. 309,!
3488.1
105 9 .3
1.428.8

,

6.9J4JQ

(Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 79/80)-
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§ 20.

C. T E O R I G A Y A -PIK U L .

Ju g a teori ini pada hakckatnya m engandung kesim pulan, bahw a
d asar kcadilan pem ungutan pajak adalah terletak dalam jasa-jasa yang
dib erik an oleh N egara kepada w arganya, yaitu pcrlindungan atas
jiw a d a n hartabendanya. U ntuk kep erlu an ini diperlukan biayabiaya ini dipikul oleh segenap orang yang m cnikm ati pcrlindungan
itu , yaitu dalam bentuk pajak. Y ang m enjadi pokok-pangkal teori
inipun adalah azas keadilan, yaitu tek an an pajak itu haruslah sama
bcratnya untuk setiap orang. (B andingkan dengan M axim pcrtam a.
P a ja k h a ra s dibayar m en urut gaya-pikul scseorang, dan sekedar untuk
m engukur gaya-pikul ini, d apatlah d ip e rg u n a k a n : selain besarnya
penghasilan dan kekayaan juga pengclu aran /p cn cg u n aan (belanja)
sescorang. H ingga kini teori ini m asih dipcrtahankan oleh kebanyak an sarjana terkem uka dalam lapangan H ukum P ajak. A zas ini ad:ilah sangat terkenal, tetapi m engenai seluk-beluknya soring sekalilah
tim bul salah fafiam bahkan di an tara para sarjana hukum dan para
cerdik-pandai lainnva.
M r. D r. J . H . R . Sinninghe D am slc (pernah m enjabat D irektur
Jendcral Pajak di ncgara B elanda, kem udian anggota M ahkam ah
A gung, juga di N ederland) p ernah m encoba untuk m cnguraikan segala
sesuatu sem ata-m ata dengan azas gaya-pikul ini dalam bukunya m e
ngenai P ajak P en d ap atan (pajak yang penting) tetapi dalam cetakan
ke 4 dan ke 5 dari bukunya itu (yang ditcrbitkan an tara tahun 1930
dan tahun 1940) ia telah b e rp u ta r haluan dan bcrp en d ap at, bahw a
selain darip ad a gaya-pikul, h a m s pula diperhatikan kepcntingan-kcpentingan yang Iain dari para w ajib-pajak.
Professor W .J. dc Langen (pernah m enjabat G urubcsar pada
U niversttas di A m sterdam ) bcrpendapat, dalam bukunya : ” Dc G rondbcginselcn van h et N ed. B elastin^recht” Jilid I (terbit dalam th. 1954)
bahw a azas gaya-pikul hingga kini m asih tctap m crupakan azas yang
tcrpenting dalam H ukum P ajak, w alaupun tidak dapat disangka!,
bahw a ada azas-azas lain, yang sem enjak th. 1919 scm akin m enduduki
tem pat yang utam a pula, s e p e rti: azas perolehan utam a dan azas
kenikm atnn.
U n tu k sekedar m enggam barkan ap a yang dim aksudkan dengan
azas "p cro lch an utam a” perlu dicatat disini, bahw a azas tersebut a n 
tara lain diperlak u k an dalam O rdonansi Bea W arisan 1901, yang
kita k u p as dalam m em bicarakan tarip (lihat b ab ke V III).
A d ap u n yang dim aksudkannya dengan azas ’’kcnikm atan” ialah
azas, bahw a p ajak d ap at dipungut seim bang dengan jasa-jasa Peraerin tah yang telah dinikm ati oleh orang m asing-m asing seperti tercanturn dalam teori kepentingan term aksud dalam ad B (§19) d i atas.
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D engan p erk ataan lain azas ini adalah azas um um yang tcrdapat dalam
ju a l-b c li: m em bayar sesuatu scim bang dengan apa yang diperolehnya.
M enurut Prof. de Langcn tsb. m aka azas gaya-pikul ini m enjelm akan cita-cita untuk m en dapatkan tckanan yang sam a atas individu,
scim bang dengan luasnya pem uasan-kebutuhan yang d ap a t dicapai
oleh seseorang; dalam pada itu pem uasan-kebutuhan yang diperlukan
untuk kchidupan yang m u tlak h a ru s diab aik an , d an sisanya inilah
yang disam akannya dengan gaya-pikul seseorang. K arena perkataan
"d a p a t” m ak a tabungan-tabungan seseorang term asuk pula dalam
pcngertian gaya-pikulnya.
Ir. M r. A . J. C ohen S tuart, sarjana yang telah m em pcrdalam
penyelidikannya m engenai azas gaya-pikul ini dalam disertasinya m enyam akan gaya-pikul dengan sebuah jem batan, yang pertam a-tam a
harus d ap at m em ikul bobotnya sendiri, sebelum dicoba untuk dibebaninya d an m enyaran k an a jaran , bahw a yang sangat diperlukan untuk
kehidupan, h aru s tid ak d im asukkan dalam pcngertian gaya-pikul. Kek u atan untu k m enyerahkan uang kepada N egara barulah ada, jika
k eb utuhan-kebutuhan p rim air untuk hidup telah tersedia. H ak ma*
nusia yang pertam a adalah hak u n tu k hidup. M aka hak pertam a
baei setiap m anusia yang dinam akan H ak azas ’’m inim um — kchidup
a n ” ini h aru s pertam a-tam a diperhatikan, seperti m cm ang ternyata
halnya dcnean pajak-pajak atas p endapatan dan kekayaan ham pir
di sem ua N egara.
D alam buk u n y a tersebut di atas, Sinninghc D am stc m enyatakan
pen d ap atn y a, (yang juga dikuatkan oleh sarjana-sarjana lain) bahw a
gaya-pikul ini adalah akib at dari berm acam -m acam kom ponen, tcrutam a : 1. pen d ap atan , 2. kekayaan dan 3. susunan dari kcluarga w ajibpajak itu dengan m engingat faktor-faktor yang m em pengaruhi kcadaannya.
A zas gaya-pikul hingga kini te ta p m erupakan suatu pengertian
yang hid u p dan yang seadil-adilnya, tetapi uraian secara ilmiyah
m engenai isinya scring terb en tu r kepada kesulitan-kesulitan terhadap
u raian m engenai luasnya, lagipula m engenai pclaksanaan untuk m en etap k an im bangan an tara luasnya (yang tidak tctap itu) dengan jum lah-jum lah pajak yang h aru s dipungutnya.
A zas ini m cm uat ketentuan, bahw a pajak atas penghasilan/kekayaan h aru s ditetapkan m enurut gaya-pikul seseorang. Istilah ini
sclalu ditonjolkan d an digam barkan sebagai sesuatu yang m utlak harus
diperhatikan, suatu b aran g yang sangat baik; dengan tidak m engindahkannya, niscaya tid ak akan ada sistem pem ungutan pajak yang baik.
Totapi ap ak ah sebetulnya yang dim aksudkan dengan istilah itu ?
Jik a suatu p ajak atas penghasilan/kekayaan harus ditetapkan
m en u ru t gaya-pikul seseorang, m aka sudah b arang tentu gaya-pikul
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ini harus m eru p ak an scsuatu yang dapat diukur atau sesuatu yang
terdiri dari kesatuan-kcsatuan yang d ap at diu k u r tadi. D an w alaupun
seandainya tidak d ap at diukur dengan konkrit, m aka sekurang-karangnya h aru s d ap at digam barkannya yang tcrang dan m udah dapat
dim engerti, dan sedapat m ungkin dibikinkan definisinya, sehingga
d a p a t dipakai oleh Ibnu pcngctahuan. U nluk m cncoba m enuruti pe'
m andtm gan di atas itu, kepada gaya-pikul oleh P rof. de Langen tersebut
di atas diberikan arti s b b .: kckuatan untuk m em bayar uang kepada
N egara, jad i untu k m cnibuyar pajak , setclali dikuningi dengan ’*mini«
m um -kchidupan” . A dapun besarnya tcrgantung dari jum lah uang
yang ada pada seseorang, baik yang b eru p a penghasilan, m aupun
yang berupa kekayaan. K adang-kadang gaya-pikul disam akan dengan penghasilan saja, sering pula dianggap sam a dengan penghasilan
ditam bah k ekayaan. tetapi keduanya adalah salah belaka, sebab daiam
U ndang-undang P ajak diakui adanya pcrbedaan dalam gaya-pikul,
w alaupun ada penghasilan yang besarnya sam a, yaitu bcrhubung de
ngan bcsar-kccilnya tanggungan keluarga. M aka dari itu pada hakekatn y a penghasilan d a n /a ta u kekayaan hanya m crupakan fak tor-faktcr
vang pcnting saja, di sam ping faktor besar-kecilnya tanggungan kclunrga. Sebagai misal dikeinukakan ketentuan dalam pasal 8 (tarip
B) dari O rdonansi Pajak P endapatan 1944 (lihat bab ke V III).
D an dcfinisi yang diberikan oleh Prof. de Langen berbunyi s b b .:
G aya-pikul adnlnh besarnya kckuatan scscornng untuk dapat m encapai
pem uasan-kebutuhan sctinggi-fjngginya, setelaJi dikuningi dcngnn yang
m u tlak u n tu k kebutuhannya yang prim er.
T etapi oleh p ara sarjana dengan sangat m enyesal sekali tcrpaksa
diakui, bahw a gaya-pikul ini sesungguhnya tidak d a p a t diukur dengan
pasti, lagipula ia sclalu berobah dengan berobahnya zam an. (B andinekan dengan U raian pad a w aktu m em bicarakan ten tan g T arip
yang Progresif, B ab ke : V III).
*
A dapun yang dim aksud dengan luasnya, ialah bagaim anakah seharusnya hubungan antara gaya-pikul dan jum lah pajaknya. Istilah ;
’’m enurut gaya-pikul” m enyatakan tentang keharusan adanya hubung
an terten tu an tara jum lah p a ja k yang harus dipungut dengan besarnya
gaya-pikul, sedem ikian rupa sehingga m em uaskan perasaan kita ten 
tang keadilan. B agaim anakah caranya, inilah persoalannya. A ndaikata yang h aru s dikenakan pajak sudah terang, nam un m asih tctap
perlu dipersoalkan, tarip manaikah yang h aru s diberlaJcukan baginya,
yang proporsionil, yang degresif ataukah yang progresif dan berapak ah besarnya persentasi pajak yang akan dipcrgunakan untuk ta rip
m asing-m asing itu ? H asil pem ilihannya akan sangat terganiung d a n
rasa keadilan d ari zam an kezam an.
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W a la u p u n tidak p c r n a h d isc b u tk a n d e n g a n n y a ta - n y a ta , n a m u n
gcjala-gejala p a d a z a m a n m o d e r n ini a d a la h m e n u n ju k k a n k e p a d a
k e c o n d o n g a n p a r a ahii p a ja k u n tu k m e n g g a n tu n g k a n jum lah p a j a k
d a r i b o s a m y a p cn gha silan, d a n m a k in tinggi p cn g h a silan ini se m ak in
n a i k la h p e r se n ta s in y a d e n g a n p e r ta m a - ta m a m c m p e r h a t ik a n b es arn y a
tan ggungan k e iu arg an y a . H a l s e m a c a m ini d ia n g g a p la h oleh m e re k a :
S u d a h d a p a t m c m a d a i ra s a k e a d ila n p a d a w a k tu ini.
§ 21.

D.

T E O R I K E W A JIB A N -P A JA K -M U T L A K A T A U T E O R I
B A K T I,

B e rl a w a n a n d e n g a n k etiga tc ori di atas, y a n g tid a k m e n g u ta m a k a n k e p c n tin g a n -k c p en tin g aji N e g a r a d i ata s k e p e n tin g a n w argany n,
m a k a teori ini b e r d a s a r k a n ata s f a h a m ’’o rg an isc h e S taa tslc er", schin g g a d ia ja r k a n l a h o le h n y a b a h w a justru k a r e n a sifat N e g a ra inilah,
m a k a tim b u lla h h a k m u tl a k u n tu k m e m u n g u t pajak.
O ra n g -o ra n g
tid a k la h b erd iri sendiri; d en g a n tid a k a d a n y a p ersc k u lu n n , tida kla h
a k a n a d a individu. O leh k a r e n a n y a m a k a p c r s c k u tu a n itu (yang menjelm a d a la m N e g a ra ), b e r h a k atas sa tu d a n lain. Scm enjak b c r a b a d a b a d hak ini telah d ia k u i, d a n o r a n g - o ra n g selalu m e n ginsya finya
sebagai -kewajiban asli u n t u k m e m b u k tik a n t a n d a b a k tin y a te rh a d a p
N e g a ra d a n b e n t u k p e m b a y a r a n pajak.
D a la m b u k u n y a "B eginselcn v an d e B e lastinghcffing ” m a k a Dr.
W .H . van den Berge ( p a d a w a k tu m e n u l i s : W k . D ir e k tu r J e n d e r a l
Pajr.k, N e d e rla n d ) sebagai p c n g a n u t tcori ini m e n g u ta r a k a n , b a h w a
N e g a ra sebagai ’’G r o e p s v e r b a n d ” (organisasi dari golong an) d en g a n
m c m p e r h a t ik a n s y a ra t-sy a ra t k ea d ila n , b c r tu g a s m e n y e le n c g a ra k a n
k e p e n tin g a n u m u m d a n k a r e n a n y a d a p a t d a n h a r u s m e ngam b tl tlnd ak a n - tin d a k a n y a n g d ip e rlu k a n n y a , te rm a s u k juga tin d a k a n - tin d a k a n
d a la m la pangnn p ajak .
J a d i m e n u r u t tcori ini d a s a r H u k u m P a ja k te rleta k d a l a m h u b u n g an r a k y a t d en g a n N e g a ra , y a n g m e m u n g u t p ajak dari p a d a n y a.
§ 22.

E.

T E O R I A Z A S G A Y A -B E L I.

T c o r i ini a d a la h m o d e rn ; ia tidak m e m p e r s o a lk a n a s a l-m u la n y a
N e g a ra m e m u n g u t p a ja k m e la in k a n h a n y a m elih a t k e p a d a „ .........”
cffectnya, d a n d a p a t m e m a n d a n g efek y a n g b a ik itu sebagai d a s a r-k e adilannya.
M e n u r u t teori ini m a k a fungsi p e m u n g u ta n p a ja k jik a d ip a n d a n g n ya sebagai gejala d a la m m a sy arak a t, d a p a t d i s a m a k a n d e n g a n p o m p a ,
yaitu m c n g am b il gaya-beli d a ri r u m a h ta n g g a - r u m a h ta n g g a d a la m
m a s y a r a k a t u n tu k r u m a h ta n g g a N e g a ra d a n k e m u d ia n m e n y a tu r k a n n y a k em b ali k e m a s y a r a k a t d en g a n m a k s u d u n tu k m e m e lih a r a h id u p
m a s y a r a k a t dan u n tu k m e m b a w a n y a k c a r a h te rten tu . T eo ri ini m e-

Skripsi

PAJAK ANJING DI KOTAMADYA SURABAYA SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF
REINHARD RAHANINGMAS

