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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam 

yang melimpah dan tersebar dari sabang sampai marauke, dari miangas sampai rote. 

Potensi sumber daya alam tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan bagi 

negara untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya. 

Potensi sumber daya alam tersebut nantinya diharapkan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.1  

Salah satu sumber daya alam di Indonesia adalah tambang seperti batubara, 

emas, minyak dan gas bumi. Mengingat mineral, batubara, minyak dan gas merupakan 

sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan 

seoptimal mungkin efisien, transparan, berkelanjutan, berwawaskan lingkungan, dan 

berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat 

secara berkelanjutan.2 Semua bahan tambang yang ada di wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia mempunyai peranan penting bagi rakyat Indonesia untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini senada dengan amanat yang tercantum dalam 

 
1 Achmad Rifqi Nizam, Skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Masyarakat Dari 

Gas Beracun Akibat Kegiatan Pengeboran Minyak Yang Dilakukan Oleh Joint Operating Body 

Pertamina Petrochina East Java Di Bojonegoro” Repositori Universitas Jember h.1 

2 Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 

2015, h.1 
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pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  yang dinyatakan 

bahwa : Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur,mengurus dan 

mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk 

memperdayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan 

Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada  Negara untuk 

mengurus, mengatur dan mengawasi pengolahan bahan galian sehingga didalam 

pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Lebih lanjut penguasaan negara tersebut ialah negara mempunyai kebebasan atau 

kewenangan penuh (volldige bevogdheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang 

diperlukan dalam bentuk mengatur (regelen), mengurus (besturen), dan mengawasi 

(toezichthouden) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.3 

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-

mata ,tetapi juga diberikan hak kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan 

bahan galian sehingga hubungan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka 

dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.4 Dalam kegiatan pertambangan 

pemerintah tidak hanya melibatkan modal dalam negeri, tetapi juga melibatkan modal 

asing. Modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena 

 
3 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan,UII Press,Yogjakarta 2009, h.219. 
4 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia,  Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, h.9. 
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Indonesia tidak memiliki modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai 

untuk mengelola sumber daya tambang itu.5 

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan penyumbang devisa 

terbesar kedua setelah pajak.6 Sedangkan dalam penyumbang pajak, pertambangan dan 

penggalian menyumbang pajak sebesar 62 Triliun Rupiah dan migas menyumbang 

sebesar 140 Triliun Rupiah.7 Oleh karena itu  pemerintah menetapkan wilayah-wilayah 

yang mempunyai potensi sumber daya alam dalam wilayah usaha pertambangan. 

Pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan 

negara berdasarkan UUD 1945 pasal 23A yang dijelaskan bahwa Pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. 

Pajak merupakan kewajiban semua warga negara atau masyarakat dan hubungan antara 

penguasa/negara dengan warganya (orang dan atau badan hukum) dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan kepada negara.8 

Hukum pajak yang paling utama cakupannya terakait dengan sumber 

penerimaan negara (budgeteir} dan juga terkait dengan kebijakan fiscal pemerintah 

lain yang berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan ekonomi, moneter dan sector riil 

 
5 Ibid., h. 11. 
6 SKK Migas Penyumbang Devisa Terbesar Kedua ke APBN,Energitoday.com diakses dari 

http://energitoday.com/2013/10/skk-migas-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-ke-apbn/ tanggal 15 

maret 2016 pukul 19.08 WIB. 
7 Sakinah Rakhma, Ini Industri Penyumbang Pajak Terbesar RI, kompas.com diakses dari 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/21/1606413/Ini.Industri.Penyumbang.Pajak.Terbesar.

RI tanggal 15 maret 2016 pukul 19.28 WIB. 
8 Irwansyah Lubis,Sari Lubis Abidah, Zuhdi Lubis Muhammad, Taat Hukum Pajak, Mitra 

Wacana Media, Jakarta, 2018, h.12. 
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lainnya sebagai fungsi mengatur (regulerend) dari pajak. pajak juga sebagai 

perwujudan demokrasi terkait dengan fungsi partisipasi dan tanggung jawab dalam 

membangun negara.9  

Berkenaan dengan pajak, alangkah baiknya memperlajari definisi atau 

pengertian dari pajak. beberapa orang mendeskripsikan mengenai pajak itu sendiri 

diantaranya oleh Rochmat Sumitro yang menjelaskan bahwa pajak adalah suatu 

paksaan kepada rakyat dalam bentuk iuran kepada negara untuk memenuhi kas negara 

berdasarkan undang – undang  dengan tiada mendapat  jasa timbal (kontra prestasi), 

yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran regular.10 Pajak 

yang ditetapkan dalam bentuk undang – undang memiliki sifat memaksa karena 

memuat sanksi hukum berupa hukuman administrasi maupun hukum pidana.11 

Pajak di Negara Republik Indonesia  dikelompokkan berdasarkan cara 

pemungutannya, Lembaga pemungutannya, jenis – jenis pajak berdasarkan cara 

pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Terdapat juga 

jenis pajak yang berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. 

 
9 Ibid.,,h, 12. 
10 Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak, teori, analisis dan pengembangannya 

Salemba Empat, Jakarta, 2014, h.6. 
11 Muhammad Djafar Saidi , Perlindungan Hukum wajib Pajak dalam penyelesaian Sengketa 

pajak,Rajawali Press, Jakarta, 2007, h.1. 
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Jenis – jenis pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan 

pajak daerah.12  

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan 

kewajiban subjek pajak berbeda – beda bahkan tidak semua subjek pajak memiliki 

kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak.13 dalam Pasal 2 ayat 

(1) undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – 

undang nomer 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang menjelaskan bahwa yang 

menjadi subjek pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :  

a. 1. Orang pribadi 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak 

  b.   badan; dan 

  c.   bentuk usaha tetap 

 Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi dan peningkatan ekonomi, 

peran sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi sedemikian penting dalam 

pembangunan nasional. Dalam hal penerimaan, pajak dari sektor migas masih menjadi 

primadona dalam menyumbang penerimaan negara. Di Indonesia, pengelolaan atas 

pengeboran migas banyak dilakukan oleh perusahaan asing yang menjalankan 

usahanya di Indonesia, atau dalam istilah perpajakan disebut sebagai Bentuk Usaha 

 
12 Online Pajak, Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya Diunduh pada 

https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya pada tanggal 21 

Agustus 2019 pukul 10.01 WIB. 
13 Ibid., https://www.online-pajak.com. 
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Tetap (BUT).14 Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan tambang 

minyak. diatur dalam undang – undang nomor 36 tahun 2008  tentang Perubahan 

Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). 

Kabupaten Bojonegoro merupakan  kabupaten penghasil minyak terbesar di 

Jawa Timur. Potensi migas di wilayah Bojonegoro cukup besar. Perkiraan cadangan 

minyak di Bojonegoro mencapai 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas 

sekitar  1,7 – 2 triliun kaki kubik. Angka tersebut merupakan jumlah perkiraan terbesar 

di Indonesia yang berada di blok cepu yang dieksploitasi oleh Exxon Mobil. Selain itu 

terdapat JOB PPEJ (Petrochina – Pertamina) yang mengelola lapangan Sukowati 

dengan produksi rata-rata 3 juta barel/tahun. Juga terdapat lapangan Tiung biru yang 

masih dalam tahap eksplorasi oleh Pertamina EP dengan potensi gas yang diduga 

cukup besar dan mampu memberikan tambahan produksi gas 250 juta kaki kubik per 

hari. Dengan potensi migas yang cukup besar tersebut maka diperkirakan mampu 

menyumbang 20 % produksi nasional.15 

Kawasan Blok Cepu dan Blok Sukowati secara administratif berada di 

Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Gayam. Selain tambang 

minyak yang dikelola secara mekanis oleh perusahaan besar juga terdapat 

 
14 Pajak atas BUT Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, DDTC NewsDiunduh pada 

https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-but-pengeboran-minyak-dan-gas-bumi-10904 pada tanggal 8 

September 2019 pukul 11.22 wib. 

15 Situs Resmi Kabupaten Bojonegoro, Migas Diunduh pada 

http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/Migas pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 15.50 wib.  
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penambangan tradisional yang dikelola oleh masyarakat dengan peralatan sederhana 

untuk pengambilan minyak di sumur-sumur minyak yang ada.16 

Polemik tentang tunggakan pajak minyak dan gas bumi (migas) antara 

pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama migas masih terus berlanjut. Perselisihan 

tersulut berawal dari pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 

menyebutkan tunggakan pajak para kontraktor migas mencapai Rp 1,6 triliun.17 

Penerimaan pajak penghasilan migas pada tahun 2017 sebanyak 50.3 trilliun.18. 

Penerimaan pajak penghasilan migas pada tahun 2018 sebanyak 54.30 trilliun.19  

Penerimaan pajak penghasilan migas pada tahun 2019 sebanyak 22.18 trilliun pada 

tahun 2019,menalami pertumbuhan  5,22% (lima koma dua puluh dua persen).20 

 Penulisan ini menitiberatkan pada pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

subjek pajak kegiatan perusahaan tambang minyak asing di Indonesia. Pertama 

berkaitan pajak penghasilan terkait perusahaan tambang minyak asing di Indonesia. 

 
16 Ibid., http://www.bojonegorokab.go.id/menu/index/Migas 
17Chandra Budi, Mengakhiri Polemik Pajak Migas, Diunduh 

https://www.pajak.go.id/artikel/mengakhiri-polemik-pajak-migas pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 

21.20 wib 
18 APBN kita Kinerja dan Fakta edisi Januari 2018, diunduh pada 

https://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018.pdf pada tanggal 10 Desember 

2019 pukul 14.00 wib 
19 APBN kita Kinerja dan Fakta edisi November 2018, diunduh pada 

https://www.kemenkeu.go.id/media/11152/apbn-kita-edisi-november-2018_rev.pdf pada tanggal 10 

Desember 2019 pukul 14.32 wib. 
20 APBN kita Kinerja dan Fakta edisi Mei 2019, diunduh pada 

https://www.kemenkeu.go.id/media/12483/apbn-kita-mei-2019.pdf tanggal 9 Desember 2019 pukul 

22.10 wib. 
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Kedua adalah berkaitan dengan penegakan hukum atas utang pajak penghasilan 

perusahaan tambang minyak asing di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari proposal tesis ini adalah : 

1. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan tambang minyak asing 

di Indonesia. 

2. Penegakan hukum atas utang pajak prnghasilan perusahaan tambang minyak 

asing di Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. untuk menganalisa penetapan pajak penghasilan yang dapat dikenakan terhadap 

perusahaan tambang minyak. 

2. untuk menganalisa terkait penegakan hukum atas utang pajak penghasilan 

perusahaan tambang minyak asing di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat baik dari aspek akademis maupun praktisi, yaitu : 

1. Memberikan penjelasan terkait penetapan pajak penghasilan bagi perusahaan 

tambang minyak dan regulasi yang menangani terkait pajak tambang minyak 

tersebut. 
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2. Penelitian ini diharapakan dapat membantu pemerintah untuk menetapkan 

pajak penghasilan perusahaan tambang minyak dan akibat hukum jika tidak 

membayar pajak penghasilan tersebut.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan tambang minyak untuk 

membayar pajak penghasilan yang harus dibayarkan. 

1.5  Tinjauan Pustaka 

 

1.5.1 Penetapan dan Keputusan 

 

 Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan 

oleh fungsi – fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak – hak 

dan kewajiban hukum berupa larangan (prohibere) atau keharusan (obligatere), 

ataupun kebolehan (permittere). Hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan 

keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau 

pengadilan. Karena itu dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan 

umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi 

subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu.21 

Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract) 

biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dan konkret 

dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif 

 
21 Jimly Ashiddiqhie, Perihal Undang – Undang, Rajagrafindo Press, Depok, 2004, h.9. 
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(beschikking) ataupun keputusan yang berupa ‘vonnis’ hakim yang lazimnya disebut 

dengan istilah putusan.22 

Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat 

dibedakan dengan istilah: 

a. Pengaturan menghasilkan peraturan (regels) hasil kegiatan pengaturan itu 

seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali “peraturan” 

b. Penetapan menghasilkan ketetapan atau ketetapan (besschikking), hasil 

kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya 

hanya dimungkinkan untuk disebut dengan “keputusan” atau “ketetapan”, 

bukan dengan istilah lain. seperti misalnya kebiasaan dilingkungan 

pengadilan yang menggunakan istilah “penetapan” untuk sebutan bagi 

keputusan – keputusan administratif dibidang judisial. Istilah yang dipakai 

sebaiknya “ketetapan” yang sepadan dengan istialah “keputusan” 

sedangkan penetapan adalah bentuk “gerund” atau kata benda kegiatan, 

bukan sebutan untuk hasilnya.; 

c. Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan(vonnis). Istilah ini 

sebenarnya tidak jelas bagaimana terbentuknya. Jika kata putusan dianggap 

benar secara gramatikal, maka seharusnya dapat dipadankan dengan 

“tetapan”yang berasal dari kata “tetap, dan “aturan” yang berasal dari kata 

“atur”. Namun karena ini sudah diterima umum dalam praktik telah menjadi 

 
22 Ibid. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PAJAK PENGHASILAN YANG... ACHMAD RIFQI NIZAM, S.H.



11 

 

konvensi bahwa keputusan judisial hakim atas perkara yang diadili disebut 

putusan.23 

Terdapat perbedaan antara keputusan (bessichkking) dengan peraturan (regeling). 

Keputusan (bessichkking)  selalu bersifat individual and concrete. Sedangkan 

peraturan (regeling).bersifat general dan  abstract.24 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pengertian istilah “keputusan” dapat 

diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian istilah “keputusan” yang luas, di 

dalamnya terkandung juga pengertian “peraturan/regels”, “keputusan/beschikkings” 

dan “tetapan/vonnis”. Sedangkan, dalam istilah “keputusan” dalam arti yang sempit, 

berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif 

(beschikkings). 

1.5.2 Pajak Penghasilan 

Pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD NRI 45. Untuk mengenal lebih lanjut 

mengenai pajak terlebih dahulu memahami arti dari pajak itu sendiri. 

a. Menurut Irwansyah Lubis pajak adalah dana  kemandirian Bersama atau dana 

kegotongroyongan untuk kepentingan Bersama berdasarkan aturan 

kesepakatan Bersama untuk membiayai barang – barang publik (public good) 

dan jasa – jasa publik (service good) agar tercapai ketertiban keadilan bagi 

 
23 Ibid., h.10.  
24 Jimly Assidhiqhie,Hukum Acara pengujian Undang – Undang,Konstitusi Press, Jakarta, 

2006, h.2. 
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seluruh rakyat sehingga tercapai kesejahteraan Bersama baik masyarakat dan 

negara dan bukan untuk membayar utang.25 

b.  Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Ciri – ciri yang melekat dalam pengertian pajak menurutnya adalah : 

1. Pajak dipungut harus berdasarkan undang – undang 

2. Pajak merupakan kewajiban 

3. Dapat dipaksakan 

4. Jasa timbal tidak dapat ditunjukan secara langsung 

5. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah 

6. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan rutin 

pemerintahan.26 

 

c. Prancis berpendapat bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun 

tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang,  

untuk menutup belanja pemerintah. Termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang 

berjudul traite de la science des finances,1906.27 

d. Smeet berpendapat dalam bukunya De Economische Der Belastingen 

sebagaimana dikutip dalam buku Bohari mengatakan bahwa pajak adalah 

 
25 Irwansyah Lubis, Abidah Sari Lubis, Muhammad Zuhdi Lubis Taat Hukum Pajak, Mitra 

Wacana Media, Jakarta, 2018, h.10. 
26 Ibid.  
27Ibid. 
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prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan 

yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan 

dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah.28 

e. Musgrave dan Musgrave  mengatakan pajak adalah pungutan yang ditarik dari 

sektor  swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah 

terhadap pihak pembayar.29 

f. Pajak dalam Undang – Undang nomer 28 tahun 2007 tentang Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa   

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jadi pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan bagi warga negara dan bersifat 

memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. 

 

 
28 Ibid., h.11.  
29 Ibid., h.11. 
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Hukum Pajak materiil dan Hukum Pajak formil 

a. Hukum pajak materiil : memuat norma – norma yang menerangkan keadaan – 

keadaan , perbuatan – perbutan, dan peristiwa – peristiwa hukum (objek) yang 

harus dikenakan pajak, siapa – siapa (subjek) yang dikenakan pajak, besaran 

pajak, dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan 

hapusnya utang pajak. dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib 

pajak. 

b. Hukum pajak formil :peraturan – peraturan mengenai cara -cara untuk 

mewujudkan hukum materiil tersebut menjadi kenyataan, meliputi cara – cara 

penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan 

pemerintah terhadap penyelenggaraan kewajiban -kewajiban para wajib pajak 

kewajiban  pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.30 

Jenis – Jenis Pajak 

 Pembahasan mengenai jenis – jenis pajak merupakan pembahasan yang 

berkaitan dengan salah satu objek hukum pajak yakni sesuatu yang dikenakan pajak 

atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak, objek pajak ini berdasarkan 

jenisnya yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3(tiga) jenis pajak yaitu 

:31 

 
30 Ibid., h. 12.  
31 Farouq S.M, Hukum Pajak di Indonesia, Kencana,Jakarta,2018,h.149.  
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a. Pajak langsung dan pajak tidak langsung 

Pajak langsung yaitu pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihakan kepada pihak lain.contoh 

:pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. contoh 

:PPN,Bea Materai,Bea masuk/keluar dan cukai.32 

b. Pajak subjektif dan Pajak Objektif 

Pajak subjektif yaitu pengenaan pajak dengan memperhatikan keadaan diri 

wajib pajak yang bersangkutan. Dalam ini, penentuan dalam besarnya pajak 

harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam dalam kemampuan 

membayar dari wajib selaku pembayar pajak. 

pajak objektif yaitu pengenaan pajak hanya memperhatikan sifat objek 

pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak .33 

 

c. Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah 

Pajak Pemerintah Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

sebagai sumber penerimaan negara Indonesia dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga dan pembangunan. 

 
32 Ibid. ,h. 150.  
33 Ibid., h. 151. 
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Pajak pemerintah daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

sumber penerimaan daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan 

rumah tangga daerah yang bersangkutan.34 

  

 Menurut Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 1 Pajak 

Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan 

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. 

pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud didalam Undang – Undang pajak 

penghasilan menegaskan pemajakan penghasilan global terhadap wajib pajak dalam 

negeri (world wide income system). Karena kewajiban pajak, wajib pajak dalam negeri 

didasarkan atas kemampuan membayar (ability to pay) dari penghasilan yang berasal 

dari seluruh dunia, kewajiban demikian dianggap sebagai kewajiban pajak penuh atau 

komprehensif (comprehensive fiscal ability).35 

 Pajak penghasilan Indonesia mempunyai karakteristik, antara lain : 

1. Berdasarkan prinsip self assessment (kesadaran masyarakat) 

2. Untuk wajib pajak dalam negeri dikenanakan berdasarkan basis global taxation 

dengan pemberian kredit pajak luar negeri. 

3. Untuk wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia (territorial taxation) 

4. Pengenaan tarif secara umum tarif pajak progresif dan ada untuk objek pajak 

yang dikenakan final (schedular taxation) berdasarakan tarif final sepadan 

(proposional). 

 
34 Ibid., h. 154.  
35 Op.Cit., Irwansyah Lubis,h.121.  
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5. Hubungan antara pajak penghasilan badan (perusahaan atau PT) dengan orang 

pribadi (pemegang saham) bersifat klasikal, terjadi pemajakan ganda  atas 

penghasilan yang sama. 

6. Menggunakan self assessment dengan withholding tax (pemotongan, 

pemungutan pajak melalui pihak lain). 

7. Menganut prinsip netralitas ekspor modal (capital export neutralitas) dengan 

pemberian kredit pajak luar negeri. 

8. Selain berlaku pemajakan domestic juga menyesuaikan tax treaty dengan 

negara lain.36 

1.5.3  Perusahaan Tambang Minyak 

1.5.3.1 Perusahaan 

Perusahaan menurut Ensiklopedia bebas Wikipedia adalah tempat terjadinya 

kegiatan produksi dan beerkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada 

yang terdaftar di pemerintah ada yang tidak terdaftar di pemerintah.bagi perusahaan 

yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaanya. 

Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah 

secara resmi.37 Sedangkan dalam undang – undang nomer 3 tahun 1992 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan 

dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 

Sedangakan dalam pasal 1 angka 2 undang – undang nomer 8 tahun 1997 tentang 

dokumen perusahaan dinyatakan bahwa perusahaan sebagai bentuk usaha yang 

melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun 

 
36 Ibid., h.122.  
37 Asikin Zainal, Pria Suhartana Wira, Pengantar Hukum Perusahaan,Kencana,Jakarta,2016, 

h.4. 
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badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan 

dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan 

sebagai perusahaan jika memenuhi unsur – unsur dibawah ini ; 

a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan 

usaha; 

b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus – menerus; dan 

c. Tujuanya mencari keuntungan atau laba; 

 

1.5.3.2 Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 

 

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian 

berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun 

manual pada permukaan bumi dan dibawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara 

lain minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, nijh timah, bijih nikel, bijih bauksit, 

bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.38 

Pengertian mengenai minyak bumi dan gas bumi ini dapat diketahui dalam  

dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan UU Migas. Dalam 

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa : 

 “Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, 

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari 

proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 

 
38 Badan Pusat Statistik, diakses dari https://www.bps.go.id/subjek/view/id/10 pada tanggal 19 

April 2016 pukul 16.34 WIB. 
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hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang 

tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”  

Sedangakan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa: 

 “Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh 

dari proses penambangan minyak dan gas bumi.” 

Keterangan diatas menjelaskan bahwa pertambangan minyak dan gas bumi 

adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis 

berupa minyak bumi yang didapat dari hasil proses alami hidrokarbon yang berupa fasa 

cair dan padat, dan gas bumi yang didapat dari hidrokarbon yang berupa fasa gas 

. 

1.5.3.3  Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir 

Pertambangan minyak dan gas bumi dalam penguasaannya dikuasai oleh 

Negara. Tujuan penguasaan oleh Negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan 

demikian baik perseorangan mayarakat maupun pelaku usaha memiliki hak atas 

sebidang tanah dipermukaan, tetapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki 

minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya.39 Mengenai kegiatan usaha minyak 

dan gas bumi dalam UU migas Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan 

gas dibagi menjadi dua macam yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir 

 
39 Op.Cit., Salim H.S h. 236.  
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Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 

6, dan Pasal 9 sampai dengan pasal 22 UU Migas yang menjelaskan bahwa Kegiatan 

usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 

yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan 

dikendalikan melalui kontrak kerjasama(KKS). Kontrak Kerja Sama adalah kontrak 

bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 

yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat. kontrak kerja sama itu paling sedikit memuat persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada 

titik penyerahan; 

b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana; 

c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

tetap. 

Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10,pasal 5,pasal 7, pasal 23 

sampai dengan pasal 25 UU Migas. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin 

usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan 

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/laba. Badan usaha baru dapat 

melaksanakan kegiatanya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang 

diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi 

dibedakan atas : 

a. Izin Usaha Pengolahan; 

b. Izin Usaha Pengangkutan; 

c. Izin Usaha Penyimpanan dan; 
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d. Izin Usaha Niaga. 

Terdapat beberapa perusahaan minyak yang berada diwilayah kabupaten 

Bojonegoro diantaranya. Yang berada Kawasan blok cepu yang dieksploitasi oleh 

exxon mobil, JOB PPEJ yang mengelola dilapangan sukowati, terdapat juga lapangan 

tiung biru yang masih ditahap eksploitasi oleh Pertamina EP 

1.5.4  Pajak Perusahaan Tambang Minyak 

 Pajak perusahaan tambang minyak yang dapat dikenakan diantaranya  pajak 

bumi dan bangunan(PBB), pajak penghasilan(PPh). Objek Pajak yang dikenakan PBB 

Migas dan Panas Bumi atau lebih dikenal dengan PBB Migas diatur berdasarkan 

konsep “Kawasan” dimana ditegaskan bahwa objek pajak yang dikenakan PBB Migas 

adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Panas Bumi.40 Hal 

tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk 

Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi. 

 Selanjutnya  terkait pajak penghasilan perusahaan tambang minyak diatur 

dalam Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya 

 
40 Ditjen Pajak Terbitkan Aturan Baru Tentang PBB Migas, Diunduh di 

https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak-terbitkan-aturan-baru-tentang-pbb-migas pada tanggal 5 

Oktober 2019 pukul 14.00 wib  
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disebut sebagai UU PPh. Pasal 21 UU PPh dikenakan untuk karyawan yang dinyatakan 

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. lalu 

dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh terkait sewa lahan dan tanah. Disebutkan bahwa 

penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan 

1.5.5  Upaya Hukum jika terjadi Pajak Kurang Bayar 

Upaya hukum keberatan Ketika wajib pajak memperoleh suatu surat ketetapan 

pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka wajib pajak dapat 

mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Keberatan pajak adalah mekanisme 

yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat 

terhadap hasil pemeriksaan pajak.41 Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP. 

  Upaya hukum atas keberatan dapat diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu 

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar.42 Keberatan 

 
41 Kezia Rafinska, Mengenal istilah Keberatan Pajak Diunduh https://www.online-

pajak.com/keberatan-pajak pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 00.20 wib.  

42 Agung Retno Rachmawati,  Joko Nur Sariono, “Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib 

Pajak”,Perspektif Vol. XVI no.4,September 2011,h.204. 
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merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi wajib pajak untuk 

mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang ditentukan dalam 

Undang-Undang KUP.43 Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah 

pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka 

wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak. Keberatan 

yang diajukan adalah terhadap materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi 

berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, 

pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan tersebut harus diajukan terhadap satu 

jenis pajak dan satu tahun pajak 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 

timbul. Tipe Penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (legal research) yaitu 

penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam 

hukum positif yang berlaku.44 Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan 

merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta 

 
43 Ibid.  
44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, Cetakan ke-8, h. 83. 
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literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. 

1.6.2. Pendekatan penelitian 

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 

dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam proposal tesis ini 

yaitu : 

a. Pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani;45 

b. Pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pendangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam 

ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.46 

 

 
45 Ibid., h. 133. 
46 Ibid., h. 135. 
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1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan Hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atlas. Untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. 47 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal tesis 

ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, 

antara lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan 

 
47 Ibid., h. 181. 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang  Minyak dan Gas Bumi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 /Pmk. 03/2017 

TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 

/Pmk. 03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi danBangunan Sektor 

Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas 

Bumi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks 

berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.48 Selain itu bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal 

hukum. Penulisan proposal tesis ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti 

buku literatur atau jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian tesis ini dengan judul Pajak Penghasilan Perusahaan Tambang Minyak. 

 
48 Ibid., h. 182. 
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c. Bahan Non Hukum 

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian 

juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-

bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, 

Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non 

hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut 

dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau 

tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-

bahan itu.49 

 

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dengan melakukan 

penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah 

diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut  diseleksi,  diuraikan  dan  dianalisis  yang  

kemudian  dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum 

yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan 

yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya yang diangkat 

 
49 Ibid., h. 143. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PAJAK PENGHASILAN YANG... ACHMAD RIFQI NIZAM, S.H.



28 

 

dalam penelitian tesis ini dengan judul Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap 

Subjek Pajak Kegiatan  Perusahaan Tambang minyak Asing Di Indonesia. 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk 

disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara 

cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut50 : 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; dan 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan. 

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa pengumpulan dan 

pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari 

 
50 Ibid., h. 213. 
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pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa 

yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Hasil analisis bahan hukum tersebut 

kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap 

permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan 

metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum 

terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan 

tersebut. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan proses penarikan 

kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju 

permasalahan yang bersifat khusus. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara 

penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang 

terdiri dari 4 (empat) bab.  

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang berisi, antara lain, latar belakang, dan 

rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu, terdapat 

penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini.  

Bab II merupakan Bab pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu 

terkait penetapan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan tambang 

minyak. 
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Bab III merupakan Bab pembahasan dari rumusan masalah yang kedua terkait 

akibat hukum jika perusahaan tambang minyak tersebut tidak membayar pajak. 

Bab IV sebagai Bab penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi 

tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang 

merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar 

kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terkait topik yang telah 

dibahas dalam penulisan tesis ini. 
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