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ABSTRAK 

Nama : Ambia 

NIM : 150106025 

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum 

Judul : Efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus di 

Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar) 

Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020/1442 H
 

Tebal Skripsi : 60 Halaman 

Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  

Pembimbing II : Dr.Irwansyah, M.Ag 

Kata kunci : pajak mineral bukan logam dan batuan, izin operasional, 

efektivitas 

 

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan suatu jenis pajak yang di 

pungut oleh daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar 

hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Di Aceh Besar Peraturan mengenai pajak mineral bukan 

logam dan batuan diatur dalam Qanun Kab Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Daerah diperkenankan untuk 

menggali pendapatan yang dimiliki oleh daerah tersebut guna menunjang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun masalah penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di 

Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagaimana 

izin operasional kegiatan pertambangan mineral di Kecamatan Darul Kamal 

Kabupaten Aceh Besar. Bagaimanakah pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 

2011 di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data 

yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

ke perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan 

pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Besar telah sesuai 

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Kab No 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hal ini tidak pernah terlepas dari 

dilakukannya sosialisasi kepada wajib pajak maupun instansi wajib pajak. 

Kegiatan pertambangan yang berada di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten 

Aceh Besar secara administrasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan 

eksploitasi akan tetapi mereka tidak melaporkan hasil pertambangannya ke dinas 

terkait. Efektivitas pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Aceh Besar dinilai berhasil 

karena jumlah target pajak yang ditetapkan dengan realisasi pajak yang diterima 

telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pertahun anggarannya.    
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf ا

tidak di-

lambang

-kan 

tidak dilam-

bangkan 
 {t}ā’ t ط

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 }z}a z ظ Bā’ B Be ب

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ T Te ت

koma 

terbalik (di 

atas) 

 \S|a’ s ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain g ge غ

 Fā’ f ef ف Jīm J Je ج

 Hā’ H ح
ha (dengan ti-

tik di bawah 
 Qāf q ki ق

 Kāf k ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām l el ل Dāl D De د

 Żāl Ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mīm m em م

 Nūn n en ن Rā’ R Er ر

 Wau w we و Zai Z Zet ز

 Hā’ h ha ه Sīn S Es س

 Hamzah ‘ apostrof ء Syīn Sy es dan ye ش

 S{ad s} ص
es (dengan ti-

tik di bawah) 
 Yā’ y ye ي

 }D{ad d ض
de (dengan ti-

tik di bawah) 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah ā A ــَـ

 Kasrah ī I ــِـ

 D{ammah ū U ــُـ

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

ي  ..َ.  Fath}ah dan yā’ ai a dan i 

و  ..َ.  Fath{ah dan wāu au a dan u 

Contoh: 

 kataba - َكَتبَ 

 fa‘ala - فَـَعلَ 

 żukira - ذُِكرَ 

َهبُ   yażhabu - َيذ 

لَ  ِْ  ْ  su’ila - ُس

 kaifa - َكي فَ 

 haula - َهو لَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

ى..َ. ا..َ.  Fath{ah dan alīf atau yā’ ā a dan garis di atas 

ي  ..ِ.  Kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
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و  ..ُ.  D{ammah dan wāu ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla - َقالَ 

 ramā - َرَمى

 qīla - ِقي لَ 

 yaqūlu - يـَُقو لُ 

 

4. Tā’marbūt}ah 

Transliterasi untuk tā’marbūt}ah ada dua, yaitu tā’marbūt}ah hidup dan 

tā’marbūt}ah mati, berikut penjelasannya:  

1. Tā’marbūt}ah hidup 

Tā’marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat fath{ah, kasrah dan 

d{ammah, trasnliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’marbūt}ah mati 

Tā’marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah ‘h’. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūt}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā’marbūt}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh 

 raud{ah al-at}fāl - َرو َضُة ا أَلط َفالِ 

 - raudatul atfāl 

َِديـ َنُة ال ُمنَـوَّرَةُ 
 al-Madīnah al-Munawwarah - امل

 - al-Madīnatul-Munawwarah 

 T{alh{ah - طَل َحةُ 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā - َربَـَّنا

 nazzala - نـَزَّلَ 

 al-birr - الِبر 

 al-h}ajj - احَلج  
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 nu‘‘ima - نـُعِّمَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu - الَرُجلُ 

 as-sayyidatu - الَسيَِّدةُ 

سُ   asy-syamsu - الَشم 

 al-qalamu - الَقَلمُ 

 al-badī‘u - الَبِدي عُ 

 al-jalālu - اجًلاَللُ 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh: 

 ta’khużūna - َتأ ُخُذو نَ 

 ’an-nau - النـَّو ءُ 

ء    syai’un - َشي 

 inna - ِإنَّ 

 umirtu - أُِمر تُ 
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 akala - َأَكلَ 

 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

رُا  َ َوِإنَّالَلَهَلُهَوَخيـ  لرَّازِِقي   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Wa auf al-kaila wa-almīzān َوَأو فـُو ا ال َكي َل َوال ِميـ َزانَ  

  Wa auful-kaila wal-mīzān 

َِلي ل   Ibrāhīm al-Khalīl إَبـ َراِهي ُم اْل 

  Ibrāhīmul-Khalīl 

ِم اهللِ   ََم َراَها َوُمر َساَها ِبس   Bismillāhi majrahā wa mursāhā 

  Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti َولِلِه َعَلى النَّاِس ِحجر ال بَـي ِت  

َتطَاَع ِإَلي ِه َسِبي الً    .man istat}ā‘a ilaihi sabīla َمِن اس 

  Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti  
  Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā 
 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

ل  ًوًما حمَُمَّد  َإالَّ َرُسو     Wa mā Muh{ammadun illā rasūl 

  Inna awwala baitin wud{i‘a linnāsi lallażī ِإنَّ َأوََّل بـَي ٍت ًوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي 

 bibakkata mubārakan بَِبكََّة ُمَبارََكةً  

ُر الرََّمَضاَن الَِّذي أُن زَِل ِفي ِه ال ُقر َأنُ    Syahru Ramad{ān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu َشه 

  Syahru Ramad{ānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu 

  ِ ُُفِق ال ُمِبي   Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn َوَلَقد  َرَآُه بِاأل 
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  Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 

  َ ُد لِلِه َربِّ ال َعاَلِمي   Alh{amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn احَلم 

  Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb َنص ر  ِمَن اهلِل َوفَـت ح  َقرِي ب   

ًعا  يـ  ُر َجَِ َم   Lillāhi al-amru jamī‘an لِلِه األ 

  Lillāhil-amru jamī‘an 

ٍء َعِلي م     Wallāha bikulli syai’in ‘alīm َواهللُ ِبُكلِّ َشي 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 

Catatan: 
Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalamKamus Besar Bahasa 

Indonesiatidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih 

sejahtera.Sumber Daya Alam bisa terdapat di mana saja seperti didalam tanah, 

air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya.Sumber daya alam itu dapat 

melayani kebutuhan manusia, dalam hal ini terdapat dua kelompok pemikiran 

yaitu kelompok pertama adalah kelompok pesimis dimana mereka menyatakan 

bahwa sumber daya alam terbatas adanya. Sedangkan kelompok lain adalah 

kelompok yang merasa optimis yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu 

berlimpah persediaannya dan tidak akan pernah habis.
1
 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumberdaya alam yang 

berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki 

ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan 

tersebut sebagai modal pembangunan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

33 ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan amanat diatas maka kita seharusnya 

berkaca bahwa sesungguhnya kekayaan alam yang ada di Indonesia seharusnya 

dijagadengan baik. Namun dengan adanya penegasan penguasaan negara atas 

kekayaan alam, dimana hasil kekayaan tersebut hanya dan hanya dipergunakan 

untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.
2
 Namun tujuan 

umum dari pengelolaan pertambangan seperti yang telah disebutkan diatas

                                                         
1
Zulfitra, Adwani.,“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 

dalamEksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri”., Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm. 81. 
2
Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, cet-1 (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia 2013), hlm. 1. 
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mengandung berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan 

kegiatanekonomi, sosial, dan lingkungan.
3
 Sumber daya mineral tersebut 

sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia apabila 

dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya 

tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur 

tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya 

dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut 

sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat.
4
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah melalui 

program dan kegiatannya mengalokasikan anggaran yang sangat besar dengan 

harapan melalui program dan kegiatan tersebut mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat. 

Pola pemerintahan terpusat yang dinilai memiliki kelemahan dalam 

pemerataan pembangunan pasca reformasi tahun 1998 berubah ke pola 

pemberian kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengelola 

dan melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki 

untuk mewujudkan pembangunan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, pola 

pemerintahan tersebut dinamakan otonomi daerah. Pelaksanaan pemerintahan 

dalam bentuk atau pola otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan bentuk 

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5
 

                                                         
3
Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara 

TanpaIzin Pada Pertambangan skala Kecil”.Jurnal Rechtsvinding, Vol.5 No. 3, Desember 

2016, hlm. 400. 
4
Asril, “Dampak Pertambangan Galian C Terhadap KehidupanMasyarakat Kecamatan 

Koto Kampar HuluKabupaten Kampar”. Menara Riau: Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, 

Januari- Juni 2014, hlm. 22. 
5
HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2007), hlm. 96. 
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Sejak bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang kemudian disusul dengan 

perubahan kedua undang-undang tersebut, yaitu dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah 

menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat 

dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam 

hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dikenal 

sebagai era otonomi daerah.
6
 

Kewenangan kekhususan ini seharusnya menjadi dasar pemerintah 

daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, dan terdapat dukungan kebijakan 

yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah pada optimalisasi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. Terlebih lagi sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

yang mana cenderung menitik beratkan kepada pemerintah, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan yang dimaksud berupa otonomi 

daerah yakni mengurus rumah tangga sendiri dimana pemerintah daerah harus 

bisa mencari biaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan yang menjadi kewenangannya dan dapat berkreasi mencari 

sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan atau 

pengeluaran daerah. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan 

pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

yang berlaku. Seiring berjalannya otonomi daerah, diharapkan setiap pemerintah 

daerah mampu mengelola dan memanfaatkan secara maksimal sumber daya 

yang ada di setiap daerahnya untuk kelangsungan dan kemajuan daerah tersebut. 

                                                         
6
Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, cet.1(Bandung: CV Pustaka Setia 

2015), hlm. 431. 
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Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan 

daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:  

1. Pajak Daerah  

2. Retribusi Daerah  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan  

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. Pendapatan transfer,dan  

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Kebijakan pengumutan pajak daerah berdasarkan Perda/Qanun, diupaya-

kan tidak berbenturan dengan pengumutan pajak pusat (pajak ataupun bea dan 

cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada 

akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebenarnya 

sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat (4) yang 

menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
7
 

Adapun prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik harus memenuhi 

kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut: 

a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya 

dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan 

masyarakat. 

b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan 

kelompok masyarakat dan horizontal, yaitu berlaku sama bagi setiap 

anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

                                                         
7
Ibid. 
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c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, 

pelayanan memuaskan bagi wajib pajak. 

d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul 

motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. 

e. Non-distorsi terhadap perekonomian: Implikasi pajak atau pungutan 

yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap 

perekonomian.
8
 Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan 

menimbulkan suatu beban,baik bagi konsumen maupun produsen. 

Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban 

tambahan (extra bueden) yang berlebihan sehingga akan merugikan 

masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss). 

Otonomi Khusus Pemerintah Aceh semula diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perkembangannya undang-undang 

ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintah Aceh.
9
 Aceh sebagai Provinsi yang bersifat istimewa dan diberikan 

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan perintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dalam penjelasan umumnya, terutama 

yang terkait dengan masalah hubungan keuangan, ditegaskan bahwa peraturan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian 

kewenangan untuk memanfaatkan sumber pendanaan yang ada. Kerja sama 

pengelolaan sumber daya alam diwilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan 

sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, 

                                                         
8
Ibid.,hlm. 433. 

9
Ahmad Yani,Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 

Indonesia, Ed. Revisi, cet. 5 (Jakarta : Raja Wali Pers, 2013), hlm. 321. 
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pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, 

penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan 

kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.
10

 

Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan, mengatur tentang retribusi pajak yang 

dikenakan untuk para pelaku usaha tambang baik perusahaan swasta, maupun 

kepada para penambang liar. Sebagaimana yang terdapat di Kecamatan Darul 

Kamal Kabupaten Aceh Besar, pada daerah ini terdapat banyak usaha 

pertambangan yang mulai muncul sejak tahun 2005 silam hingga saat 

ini.Dengan kecenderungan meningkatnya jumlah kegiatan penambangan dan 

jumlah permintaan produksi mineral non logam dan batuan baik untuk 

memenuhi kebutuhan dalam atau diluar Kabupaten Aceh Besar. 

Pada praktiknya usaha pertambang ini dapat memberikan sumbangan 

yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
11

 Maka dari itu Pemerintah 

Kabupaten Aceh Besar segera mengatur atau melakukan tata kelola terhadap 

kegiatan penambangan dan produksi mineral non logam dan batuan dengan 

membuka peluang usaha penambangan yang disesuaikan dengan sebaran 

potensi wilayah pertambangan untuk mineral non logam dan batuan sehingga 

kegiatan produksi penambangan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli 

daerah dari pajak mineral non logam dan batuan sebagaimana yang telah diatur 

dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan 

Pajak mineral non logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dapat 

dipungut oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar sebagai sumber pendapatan 

asli daerah yang cukup potensial, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan 

                                                         
10

Ibid.,hlm. 323. 
11

Andrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 1. 
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Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besartahun 2019 realisasi pendapatan dari 

sektor pajak mineral bukan logam dan batuan saja mencapai angka Rp 23 Miliar 

lebihdari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019. Sehingga 

total keseluruhan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Aceh Besar yang diterima 

mencapai angka Rp 75 Miliar lebih.
12

 Oleh karena itu semakin besar realisasi 

PAD tersebut akan membawa manfaat yang baik kepada masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan pembangunan yang 

ada di wilayah Aceh Besar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis 

tentang bagaimanakah efektifitas pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Aceh Besar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada permasalahan tersebut diatas, maka batasan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak mineral non logam dan 

batuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ? 

2. Bagaimana izin operasional pertambangan mineral non logam dan 

batuan di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar ? 

3. Bagaimana pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Mineral Non Logam di kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                         
12

www.aceh.tribunnews.com, Realisasi PAD Aceh Besar Mencapai Rp 65 Miliar Ini 

Sumber-Sumber Pemasukannya, 04 November 2019. Diakses melalui situs:   

https://aceh.Tribunnews.com/2019/11/04/realisasi-pad-aceh-besar-mencapai-rp-65-miliar-ini-

sumber-sumber-pemasukannya pada tanggal 06 Juli 2020. 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pajak 

mineral non logam dan batuan dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah 

b. Untuk mengetahui izin operasional dari kegiatan pertambangan 

mineral non logam dan batuan.  

c. Untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan Qanun Nomor 6 

Tahun 2011 di kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat 

memberikan sesuatu manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang untuk hasil 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya mengenai 

efektifitas pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 di Kecamatan 

Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil tulisan dan 

referensi dalam perpustakaan mengenai efektifitas pemberlakuan 

Qanun Nomor 6 Tahun 2011 di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten 

Aceh Besar  

b. Manfaat praktis 

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi mengenai masukan terhadap pemberlakuan Qanun Kab 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan 

khususnya di Kabupaten Aceh Besar. 

Bagi peneliti sendiri sebagai ilmu pengetahuan terhadap efektifitas 

pemberlakuan qanun tentang pajak mineral non logam dan batuan. 
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D. Penjelasan Istilah 

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
13

 Adapun 

pengertian Perizinan merupakan salah satu instrumen administratif yang 

digunakan sebagai sarana di bidang pencegahan dan pengendalian dampak dari 

pada penambangan bahan mineral maupun non mineral. 

Usaha pertambangan adalah segala jenis kegiatan usaha pertambangan 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
14

 

Perizinan dibidang penambangan dikaitkan dengan pemberian izin yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 31 

menyatakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), merupakan wilayah yang 

diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
15

 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 

menurut Mardiasmo menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
16

 

                                                         
13

Adrian Suteti, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet.2 (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hlm. 167. 
14

H.Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Edisi Revisi,3(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 64. 
15

Nova Yanti Siburian, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan 

Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  

Tentang Pertambangan”. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 4. 
16

 Mardiasmo,Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah,(Yogyakarta: Andi, 2002), 

hlm. 132. 
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Sedangkan didalam Qanun Kab Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 

menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak 

atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 

alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dari sini timbul 

konsep bahwa apabila suatu kawasan yang diberikan izin untuk melakukan 

eksploitasi maka otomatis apa yang dihasilkan olehnya akan menghasilkan pajak 

yang berguna bagi suatu wilayah. 

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun 

pencegahan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, untuk melaksanakan 

penegakan hukum, hal ini tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-

undang saja.  

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan,yakni sebagi karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulanhidup.
17

 

 

E. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari dari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

lain yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran 

lebihlanjutterhadappenelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dalam fokus 

                                                         
17

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum(Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 5. 
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pembahasan namun berbeda lokasi dan objek penelitian yang berbeda, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Barang Tambang Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Mineral” yang disusun oleh 

Anwar Habibi Siregar kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam perspektif 

hukum Islam, hanya negara yang atau pemeritahlah yang berhak akan 

pengelolaan barang tambang diseluruh wilayah negara kedaulatan Republik 

Indonesia, hal demikian karena pertimbangan demi kemaslahatan umum dan 

untuk menjaga dan memanfaatkan harta benda kekayaan milik bangsa 

Indonesia. sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) 

dikatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak 

terbarukan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar 

kesejahteraan rakyat. 
18

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Soppeng” yang disusun oleh Nini Andriani dari skripsi tersebut menyimpulkan 

bahwa perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan 

batuan tiap tahun masih berkurang maksimal dikarenakan jumlah pajak yang 

masuk sulit diprediksi, meskipun adanya dasar yang digunakan sebagai 

penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan 

tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun tidak pernah 

ditingkatkan. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD 

belum maksimal, kurangnya pengawasan lapangan disebabkan tenaga sumber 

daya manusia masih kurang pemantauanterhadap wajib pajak hanya dilakukan 

                                                         
18

Anwar Habib Siregar, “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam Dan 

Undang-Undang Minerba”,(Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013.hlm. 49. 
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serta sanksi yang diberikan masih lemah yaitu hanya berupa teguran sehingga 

mengakibatkan penunggakanpajak sampai bertahun-tahun.
19

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengumutan Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu” yang ditulis oleh Purnama Sari Afriana menyimpul-

kan bahwa dalam upaya optimalisasi pengumutan pajak mineral bukan logam 

dan batuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten tanah 

bumbu, dilakukan dengan 2 cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Untukintensifikasi terdiri dari sistem dan prosedur yang tidak terbelit-belit, 

petugas pengumutan pajak, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan, 

pengawasan, dan regulasi.Dari ekstensifikasi masih banyak potensi-potensi yang 

belum dieksploitasi karena belum adanya perusahaan (investor) untuk mengolah 

bahan tambang tersebut.
20

 

Keempat, skripsi yang berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Langkat”, yang disusun oleh Swandi Lexmana menyimpulkan bahwa 

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai sumber 

pendapatan asli daerah kabupaten Langkat belum mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah hal ini dapat dilihat dari periode/tahun 2014, 

2016 dan 2017, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan belum bisa 

mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Labuhanbatu. Jika dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajaknya, 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapatdikatakan efektif dan 

                                                         
19

Nini Andriani, “Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Soppeng”,(Skripsi dipublikasi), Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar,2016, hlm. 55. 
20

Purnama Sari,”Optimalisasi Pengumutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Dalam Rangka Peningkatan Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu”,(Skripsi 

dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanunddin Makassar, 2016, 

hlm. 57. 
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tidak efektif. Dan jika diperhatikan , penerimaan pajak mineral bukan logam dan 

batuan dari tahun 2014, 2016 dan 2017 terus mengalami penurunan.
21

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitianyuridis  

sosiologis dengan maksud untuk menggali faktor-faktor dibalik fenomena 

yang mungkin muncul dalam pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh 

Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-

langkah obsevasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif.Karena 

harus mengikuti pola penelitian ilmu sosial, maka penelitian hukum yang 

sosiologis/empiris, harus dimulai dengan masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian.
22

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dengan camat 

Darul Kamal, Pengusaha/Pelaku Eksploitasi pertambangan, Kepala 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten 

Aceh Besar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

terdiri dari perundang-undangan atau qanun (legislation) dan putusan 

                                                         
21

Swandi Lexmana, “Optimalisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”, (Skripsi dipublikasi) 

Fakulatas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 52. 
22

Supranto, J., Metode Penelitain Hukum Dan Statistik, cet 1, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), hlm. 4. 
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hakim (case law atau judge-made law), buku-buku hukum, kamus 

hukum (legal dictionary), ensiklopedia hukum (legal encyclopaedia), 

artikel jurnal (journal article), loose leaf servis dan the law 

handbook.
23

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Teknik wawancara 

Teknik wawancara ini merupakan teknik yang diperlukan untuk 

memperoleh data dari camat, petugas lapangan maupun para warga 

dan pelaku yang terlibat dalam kegiatan ini guna untuk mendapatkan 

informasi yang benar. 

b. Studi kepustakaan 

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 

kunjungan kepustakaan dan melakukan perbandingan terhadap 

beberapa buku, jurnal dan lain sebagainya. 

c. Observasi  

Merupakan pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap 

situasi keadaan warga yang mengalami langsung kegiatan atau 

penerapan secara langsung mengenai suatu aturan. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis melakukan campuran terhadap data 

sekunder dan data primer yang telah didapatkan dengan menggunakan teknik 

deduktif. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal penelitian secara umum dibagi kedalam 

beberapa tahapan atau yang disebut sebagai bab, dimana secara umum 

membahas masing-masing uraiannya tersendiri. Secara sistematis penulis sendiri 

                                                         
23

Dyah Ochtoriana Susanti,dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), cet-1, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 49. 
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dalam penulisan menempatkan materi pembahasan kedalam 4 bagian adapun 

masing-masing bagian itu adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna 

memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis, 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dualandasan teoritis bab ini berisi tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan judul penelitian mengenai efektifitas pemberlakuan Qanun 

Kab Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di 

Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar. 

Bab tiga hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang berisi 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan ditambah dengan pembahasan 

mengenai efektifitas pemberlakuan Qanun Kab Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kecamatan Darul Kamal 

Kabupaten Aceh Besar. 

Bab empat penutup merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

atas seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya yang dibuat berdasarkan uraian 

penelitian, serta saran agar dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. 
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BAB DUA 

TINJAUAN TEORITIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN 
 

Dengan adanya otonomi daerah telah menyebabkan perubahan yang 

signifikan terhadap pengaturan hubungan pusat dan daerah. Khususnya dalam 

bidang administrasi pemerintahan dalam hubungan keuangan maupun hukum 

antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, 

daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 

daerahnya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat, transparansi publik memudahkan masyarakat 

untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana, selain itu untuk 

menciptakan persaingan yang sehat antar daerah sehingga mendorong timbulnya 

inovasi di berbagai daerah.  

A. Konsep Hak Milik Harta 

Pada dasarnya konsep kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu hak 

milik dan hak harta. Definisi hak milik dalam menurut Pasal 20 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yaitu hak turun-temurun, terkuat, 

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 

dalam Pasal 6 yaitu mengenai fungsi sosial hak atas tanah.
24

 Dalam Konteks 

hukum perdata, hak milik yang dapat diartikan sebagai hak yang dapat 

diwariskan secara turun temurun secara terus-menerus dengan tidak harus 

memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak.
25

 Sedangkan dalam 

Islam pengertian mengenai definisi hak milik menurut para fuqaha yaitu 

kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak 

                                                         
24

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,(Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010),hlm. 60. 
25

Soedharyo Soimin,S.H., Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), hlm. 1. 
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secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang 

syar’i. Dengan alasan inilah sehingga Islam juga melindungi hak milik ini baik 

berupa melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai 

dengan sanksinya.
26

 

Dalam pandangan Islam, harta memiliki makna yang berbeda dengan  

harta dalam pandangan konvensional. Hal ini terdapat pada posisi harta sebagai 

alat pemuas dalam istilah konvensional, sedangkan dalam pandangan syar’i 

posisi harta sebagai wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan terhadap 

Allah.
27

 Semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya kepunyaan 

Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaat-

kannya (hak Pakai).  

Secara etimologi, al mal berasal dari kata mala yang berarti condong 

atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala 

sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk 

materi maupun dalam bentuk manfaat. Secara terminologi kata al-mal 

mempunyai arti sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan 

ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat 

dimanfaatkan.
28

 

Menurut istilah syar’i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) 

seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian. Terdapat 

sedikitnya tiga prinsip yang menyatakan pembagian dari harta tersebut 

diantaranya: 

1) Prinsip Pertama  

                                                         
26

Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11. 
27

M.Yazid Afandi, Fiqih Mualamah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah,(Yogyakarta: Logu Pustaka 2009), hlm.18. 
28

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73. 
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Tentang ini adalah menetapkan bahwa hakikatnya harta itu adalah 

milik Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Hadid (57): 7  

َ ِفي ِه  ٖ  ٰاِمنـُو ا بِاللٰ ِه َوَرُسو ِله َلِفي  َتخ  َفالَِّذي َن ٰاَمنـُو ا ِمن ُكم   ٖ  َواَن ِفُقو ا ِمَّا َجَعَلُكم  مرس 
ر  َكِبيـ ر  ﴿احلديد  ﴾۷: َواَنـ َفُقو ا هَلُم َ ج   

Artinya : 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang 

besar. (Q.S. Al-Hadid (57): 7)
29

 

2) Prinsip Kedua  

Yaitu harta kekayaan jangan sampai hanya ada/dimiliki oleh 

segolongan kecil masyarakat: seperti didalam
30

Q.S Al-Hasyr (59): 7 

َغ ِنَياِۤء ِمن ُكم   ٖ  َكي  اَل َيُكو َن ُدو َلًة ... َ اال  ٰاٰتىُكُم الرَُّسو ُل َفُخُذو ُه َوَما  ٖ  َوَما ٖ  بـَي 
﴾۷: ﴿احلشر  ٖ  ِانَّ اللٰ َه َشِدي ُد ال ِعَقاِب ٖ  َواتَـُّقوا اللٰ َه  ٖ  نـَٰهىُكم  َعن ُه َفانـ تَـُهو ا   

Artinya: 

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr (59): 7) 
3) Prinsip Ketiga 

Yaitu adanya barang-barang yang karena dlaruri-nya adalah untuk 

kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan-jalan, irigasi, 

tempat-tempat peribadatan. Contohnya air yang belum jadi milik 

perorangan dan api didalam mengambil penerangan dan manfaat 

nyalanya. 

                                                         
29

 https://tafsirweb.com/10703-surat-al-hadid-ayat-7.html 
30

 https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html 
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B. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh 

oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memberikan peluang 

kepada daerah dalam rangka menggali pendanaan demi suksesnya pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
31

 Sedangkan di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: 

“Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah.” 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 

karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
32

 Karena adanya 

hak, kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus 

rumah tangga sendiri merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya 

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

terlebih pendapatan asli daerahnya sendiri. Jika diukur dari kontribusi yang 

diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD (Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah) maka semakin besar kontribusi yang dapat diberikan melalui 

pendapatan asli daerah terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 

tentunya semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

(baik yang dibiayai oleh subsidi maupun sumbangan dari pihak ketiga/ pinjaman 
                                                         

31
Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 

hlm.99. 
32

Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 

2002), hlm. 132. 
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daerah), hal ini merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. 

Meskipun daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, pada kenyataannya besaran 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) jauh lebih kecil dari pada bantuan yang 

diberikan oleh pusat. Alasan ini merupakan konsekuensi pengaturan kekuatan 

keuangan di negara kesatuan yaitu dalam keadaan bagaimanapun kekuatan 

keuangan pusat harus lebih besar dari pada daerah untuk menjaga keutuhan 

negara. Adapun struktur pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari: 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa) 

2. Dana perimbangan, yaitu berupa: 

a. Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, 

perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, 

dan pertambangan panas bumi) 

b. Dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan 

bersih dalam negeri 

c. Dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari luar poin a dan 

poin b. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:  

a. Dana hibah 

b. Dana darurat 

c. Dana penyesuaian dan dana otsus 
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d. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau dana daerah 

lain.
33

 

Menurut Abdul Halim mengemukakan bahwa potensi PAD masing-

masing daerah adalah berbeda sehingga memengaruhi kemandirian keuangan 

daerah. Beberapa variabel yang dapat memengaruhi potensi sumber-sumber 

PAD sebagai tolak ukur ke mandirian daerah adalah sebagai berikut:
34

 

1. Kondisi Awal Suatu Daerah (Keadaan Ekonomi Dan Sosial Suatu 

Daerah) 

2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 

Riil 

3. Pertumbuhan Penduduk 

4. Tingkat Inflasi 

5. Perubahan Peraturan 

6. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi 

penerimaan 

7. Penyesuaian Tarif 

8. Pembangunan Baru 

9. Sumber Pendapatan Baru. 

C. Konsep Perpajakan 

1. Pengetian pajak 

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu :”ajeg” yang berarti 

pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami 

perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi Pa-ajeg.
35

Pa-ajeg menjadi arti 
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Sahya Anggara,Administrasi Keuangan Negara, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 

326. 
34

 Abdul Halim, Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan,(Yogyakarta: Unit 

Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2008), hlm. 91. 
35

Siti kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal,cet-1 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),  hlm. 21. 
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sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil 

bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk 

diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian 

yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang 

berkembang pada saat itu. 

Dalam Islam juga dikenal dengan istilah pajak namun dengan sebutan 

kata dharibah. Secara etimologi dharibah bermakna: mewajibkan, menetapkan, 

menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. 

Walaupun dalam penggunaanya mempunyai banyak arti, namun para ulama 

memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai 

kewajiban sehingga benar bahwa ungkapan jizyah dan kharaj  dipungut secara 

dhribah, yakni secara wajib.
36

 Dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah karya 

Imam Al Mawardi, kharaj diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), 

sedangkan jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut 

jizyah. Sebagian ulama bahkan menyebut kharaj sebagai dharibah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dharibah merupakan harta yang dipungut secara wajib 

oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun demikian keduanya 

secara awam bisa dikategorikan sebagai dharibah.
37

 

Disetiap negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan 

pengertian yang sama, namun beberapa pengertian atau definisi tentang pajak 

yang diberikan para ahli dibidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum 

mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain: 

a. C.F Bastable menyatakan tax is a compulsory contribution of the 

wealth of a person or body of tersons for the public powers, dalam 

bukunya Public Finance. 
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b. Leroy Beaulieu, menyatakan bahwa pajak adalah bantuan publik,baik 

secara langsung maupun tidak yang dipisahkan oleh kekuasaan 

publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja 

pemerintah. 

c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH dalam buku karangannya Dasar-

Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan; pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 

sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang 

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen 

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum.
38

 

d. Prof. Dr. P.J. Andiani merumuskan bahwa Pajak merupakan iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah.  

e. M.J.H. Smeeths memberikan definisi pajak sebagai prestasi 

pemerintah yangterutang melalui norma-norma umum dan yang 

dapat paksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 

dalam hal individual, maksudnya membiayai pengeluaran 

pemerintah. 

f. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi 

yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
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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.
39

 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian 

pajak yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang  

Hal ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengumutan 

pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

b. Pajak dapat dipaksakan  

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat 

dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-

undang. 

c. Diperuntukkan bagi kepentingan pembiayaan umum pemerintah 

untuk menjalankan fungsi  pemerintahan, baik rutin maupun 

pembangunan. 

d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran yang dilakukan oleh para wajib 

pajak. 

e. Berfungsi sebagai budgetair atau mengisi kas negara/anggaran 

negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan. Dan juga sebagai fungsi regulerend yaitu sebagai alat 

untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan 

sosial.
40
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2. Fungsi pajak 

Pada dasarnya menurut Mardiasmo terdapat beberapa fungsi pajak yaitu 

sebagai berikut: 

a. Fungsi anggaran (Budgetair) 

Fungsi utama pajak dari segi ini yaitu untuk dipergunakan sebagai 

alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang 

dijalankan dengan sistem pengumutan berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

b. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, misalnya bidang 

ekonomi, politik, budaya pertahanan dan keamanan seperti 

1) Mengadakan perubahan-perubahan tarif 

2) Memberikan pengecualian-pengecualian keringanan atau sebalik-

nya yang bertujuan kepada masalah tertentu.
41

 

c. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, maka pemerintah mempunyai dana dalam 

rangka menjalankan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

d. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.
42
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3. Teori perpajakan 

Terdapat 5 teori yang menjadi dasar bagi negara untuk mengambil pajak 

dari masyarakat menurut buku karangan R. Santoso Brotodiharjo S.H dalam 

bukunya Pengantar Ilmu hukum Pajak adalah sebagai berikut: 

a. Teori asuransi 

Berdasarkan teori ini negara berhak untuk memungut pajak karena 

negara bertugas untuk melindungi semua orang dan segala 

kepentingan, keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. 

Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seperti 

perjanjian asuransi (pertanggungan) sehingga untuk perlindungan 

diperlukan pembayaran terdahulu yaitu berupa premi. 

b. Teori kepentingan 

Dalam teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan 

setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat 

baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Jadi 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi 

kewajibannya dibebankan dalam bentuk pembayaran pajak. 

c. Teori asas gaya pikul 

Kesimpulan dari asas ini adalah asas keadilan yaitu beban arus sama 

beratnya bagi setiap orang yang berdasarkan pada gaya pikul masing-

masing. 

d. Teori kewajiban pajak mutlak/ teori bakti 

Teori ini muncul berdasarkan paham Organische Staatsleer, karena 

sifat dari negara ini, maka timbullah hak mutlak negara untuk 

memungut pajak. 

e. Teori asas gaya beli 
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Dalam teori ini berfungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai 

gejala dalam masyarakat seperti halnya pompa ialah mengambil gaya 

beli dari rumah-rumah warga untuk rumah tangga Negara, kemudian 

disalurkan kembali ke masyarakat, untuk memelihara hidup 

masyarakat sebagai dasar keadilan pengumutan pajak, bukan untuk 

kepentingan individu/Negara.
43

 

4. Asas pengumutan pajak 

Dalam mencapai tujuan dari pada pemungutan pajak, maka para ahli 

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak diantaranya menurut Adam 

Smith dalam bukunya Wealth of Nations, dengan ajaran yang terkenal “The 

Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
44

 

a. Asas equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus 

sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara 

tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

b. Asas certainty (asas kepastian hukum) yaitu semua pemungutan 

pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang 

melanggar akandapat dikenai sanksi hukum. 

c. Asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat 

waktu atau asas kesenangan) yaitu pajak harus dipungut pada waktu 

yang tepat bagi setiap wajib pajak (pada saat yang paling 

baik),misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya 

atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

d. Asas efficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis) yaitu biaya 

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 
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terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan 

pajak. 

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

a. Asas politik finansial yaitu pajak yang diambil oleh negara 

jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong 

semua kegiatan negara. 

b. Asas ekonomi penentuan objek pajak harus tepat contohnya pajak 

pendapatan, pajak untuk barang mewah. 

c. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

d. Asas administrasi yaitu menyangkut dengan masalah kepastian 

perpajakan (kapan dimana harus membayar) keluwesan penagihan 

(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 

e. Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-

undang. 

Dalam pengumutan pajak terdapat beberapa asas yang digunakan oleh 

negara dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Sehingga 

dengan asas ini negara memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk memungut 

dengan paksa sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Adapun asas-asas 

itu adalah sebagai berikut: 

a. Asas sumber 

Yaitu menganut cara pengumutan pajak yang tergantung pada adanya 

sumber penghasilan disuatu negara. Apabila suatu negara 

mempunyai suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut 

mempunyaihak untuk memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu 

bertempat tinggal. 

b. Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile / 

residence principle) 
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Asas domisili merupakan asas yang menganut cara pemungutan 

pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang 

pribadi atau badan tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib 

pajak disuatu negara. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana 

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. 

c. Asas nasionalitas atau asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan 

(nationality/ citizenship principle) 

Asas ini memberikan makna yaitu asas yang menganut cara 

pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu 

negara. Sebagai catatan besar untuk menghindari seorang wajib pajak 

dikenakan pajak dari berbagai negara yang menganut salah satu dari 

ketiga asas itu, maka diadakan suatu perjanjian perpajakan (tax 

treaty).
45

 

Kebanyakan negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas ini saja, 

tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, baik gabungan antara asas domisili 

dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, atau 

bahkan bisa gabungan ketiga-tiganya sekaligus. Contohnya Indonesia yang dari 

ketentuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya yang mengatur mengenai 

subjek pajak dan objek pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakan dan 

juga Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus 

dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk 

orang pribadi.
46
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5. Syarat pengumutan pajak 

Tidaklah mudah membebani warga negara untuk membayar pajak. 

Sebab jika pajaknya terlalu tinggi maka masyarakat wajib pajak tidak akan 

membayar pajak, sebaliknya jika pajaknya terlalu rendah maka dari segi 

pembangunan tidak akan berjalan karena kurangnya dana. Oleh sebab itu syarat 

pengumutan pajak harus memenuhi unsur yaitu: 

a. Pengumutan pajak harus adil (Syarat keadilan) 

Makna adil di sini yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil 

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding. 

b. Pengaturan pajak harus sesuai dengan undang-undang (Syarat 

yuridis) hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. 

c. Pemungutan pajak tidak menganggu perekonomian (Syarat 

ekonomis) 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial) 

Sejalan dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem perpajakan harus sederhana
47

 

Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 

oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
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6. Sistem pemungutan pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) adalah sebagai 

berikut: 

a. Official assessment system 

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan 

dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada 

aparatur perpajakan. 

b. Self assessment system 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. 

Akan tetapi cara ini akan berhasil dengan baik bila masyarakat 

sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. 

Dalam tata cara kegiatan ini pemungutan pajak diletakkan kepada 

aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan 

untuk: 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar 

4) Melapor sendiri jumlah pajak yang terutang.
48

 

c. With holding tax 

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

                                                         
48

Tomy Marsyahrul, Pengantar Perpajakan, (Jakarta : PT Grasindo, 2006), hlm.9. 



32 
 

 
 

wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, selain pemerintah dan wajib pajak.
49

 

7. Tata cara pemungutan pajak 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara, 

maka dapat diakukan dengan menggunakan 3 stelsel yaitu sebagai berikut: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Keuntungan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih 

realistis. Adapun kelemahannya yaitu pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Yakni pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang. Contohnya penghasilan satu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak 

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun 

pajak berjalan.  

c. Stelsel campuran 

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebelumnya. Bilamana pajak menurut kenyataan lebih 

besar dari pada pajak menurut anggapan, wajib pajak harus 
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menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta 

kembali.
50

 

D. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah.
51

 Sebagai salah satu pendapatan asli daerah, pajak daerah 

diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan 

kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan pajak daerah tersebut 

mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PerubahanAtas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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Namun beberapa istilah maupun pengertian yang berkaitan dengan pajak 

daerah diantaranya: 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

aturan tersendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan, komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha, tetap, dan 

bentuk badan lainnya. 

d. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah. 

e. Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
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diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, 

termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
52

 

Apabila diamati dari segi lembaga yang memungutnya, maka pajak 

dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang 

wewenang pungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan 

pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan 

peraturan daerah (Perda).
53

 

Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan perda/qanun 

diupayakan tidak berbenturan dengan pemungutan pusat (pajak maupun bea dan 

cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan dualisme pemungutan yang akan 

mengganggu kegiatan perekonomian. Hal ini terkandung di dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

dalam Pasal 2 ayat (4), yang menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan 

merupakan objek pajak pusat.
54

 Secara umum prinsip perpajakan daerah yang 

baik sama tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan 

daerah diantaranya: 
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Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, Pajak Indonesia, cet 1 (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), hlm. 76. 
53

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Restribusi Daerah. 
54

 Sahya Anggara,Administrasi Keuangan Negara (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 

307. 
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a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat 

mudah naik-turun mengikuti naik/ turunnya tingkat pendapatan 

masyarakat. 

b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan 

kelompok masyarakat dan horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap 

kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan 

pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. 

d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat. 

e. Non-distorsi terhadap perekonomian.  

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, perpajakan daerah 

harus memiliki ciri-ciri tertentu. Kriteria tersebut khususnya yang terjadi 

dibanyak negara sedang berkembang, yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak daerah secara ekonomi dapat dipungut, yang berarti 

perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari pada 

ongkos pemungutan. 

b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu 

besar, kadang-kadang meningkat secara drastis, dan ada saatnya 

menurun secara tajam. 

c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan 

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).
55

 

Pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak dalam hal 

pelaksanaan otonomi daerah, sejatinya harus mempertimbangkan ketepatan 

pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang dapat 

mendukung pemberian kewenangan pada daerah dalam rangka pembiayaan 
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Ibid,.hlm. 308. 
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desentralisasi sehingga pemerintah daerah ketika melakukan pemungutan pajak 

harus menempatkan fungsi pajak sesuai dengan fungsinya. 

Menurut Teresa Ter-Minassian mengemukakan beberapa kriteria dan 

pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan pada 

tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok 

untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat. 

b. Basis pajak yang diserahkan pada daerah seharusnya tidak terlalu 

mobile. 

c. Basis pajak yang didistribusinya sangat timpang antar daerah  

seharusnya diserahkan pada pemerintah pusat. 

d. Pajak daerah seharusnya visible, artinya pajak seharusnya jelas bagi 

pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak, dan besarnya pajak 

terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong 

akuntabilitas daerah. 

e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk 

daerah lain karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak 

dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan). 

f. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai 

untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. 

g. Pajak yang diserahkan pada daerah seharusnya relatif mudah 

diadministrasikan atau perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi 

berkaitan dengan kebutuhan data (indentifikasi pembayar pajak, 

penegakan hukum, dan komputerisasi). 

h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan 

secukupnya pada semua tingkat pemerintahan. 
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Adapun jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua sebagai berikut: 

1. Pajak Provinsi 

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan, Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) menyatakan, Jenis Pajak provinsi 

terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif artinya provinsi tidak dapat 

memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah 

jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-

undang. Keterbatasan provinsi dalam memungut pajak berkaitan dengan 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas, yang hanya meliputi 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/ 

kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah 

kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. 

2. Kabupaten/Kota 
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Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyebutkan jenis-jenis Pajak Daerah yang 

boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah: 

a. Pajak Hotel, 

b. Pajak Restoran, 

c. Pajak Reklame, 

d. Pajak Penerangan Jalan, 

e. Pajak Hiburan, 

f. Pajak Parkir, 

g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

Sedangkan Berdasarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 

(2), jenis Pajak Daerah yang dipungut kabupaten/kota terdiri dari : 

a. Pajak Hotel, 

b. Pajak Restoran, 

c. Pajak Hiburan, 

d. Pajak Reklame, 

e. Pajak Penerangan Jalan, 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

g. Pajak Parkir, 

h. Pajak Air Tanah, 

i. Pajak Sarang Burung Walet, 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
56
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
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Dalam teorinya daerah dilarang mengambil pajak selain jenis pajak di 

atas.Macam-macam pajak diatas dapat tidak diambil apabila potensinya kurang 

memadai dan apabila diberlakukan maka harus disesuaikan dengan kebijakan 

yang diatur dalam Peraturan Daerah.Walaupun pada perkembangannya terdapat 

perubahan tentang pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dengan 

dikeluarkannya undang-undang baru tentang pajak, namun daerah diberi 

keleluasaan untuk memungut pajak sesuai dengan potensi pajak di masing-

masing daerahnya. 

E. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

1. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Didalam Pasal 1 ayat 11 dan 8 peraturan kabupaten (Qanun) Aceh Besar 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

menyebutkan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral 

bukan logam dan batuan merupakan mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 

dan batubara.
57

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti 

dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang sebelumnya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000.
58

 

Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak harus diberlakukan di setiap 

kabupaten/kota. Karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa potensi pajak suatu 

daerah tidak dapat dipungut apabila kondisinya tidak memadai, hal ini berkaitan 
                                                         

57
Qanun Nomor 6 Tahun 2011tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 

58
Purnama Sari Afriana, Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 

(Skripsi dipublikasi), Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 39. 
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dengan tempat tersedianya bahan galian tersebut berada dimana tidak semua 

kota/kabupaten memilikinya.  

Hingga saat ini, sampai dengan diberlakukannya ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, khususnya tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

pemerintah kabupaten/kota masih dimungkinkan untuk memungutpajak 

pengambilan bahan galian golongan C. Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Objek, Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Tarif Pengenaan Pajak  

a. Objek Pajak  

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: Asbes, batu 

tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, Bentonit, 

Dolomit, Feldspar, garam batu (halite), Grafit, Granit / Andesit, Gips, Kalsit, 

Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, pasir dan 

kerikil, pasir kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, tanah serap (fuller earth), tanah 

diatome, tanah liat, tawas (alum), Tras,  Yarosit, Zeolit, Basal, Trakkit, dan 

mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
59

 

Dari beberapa jenis objek pajak mineral bukan logam dan batuan namun 

hanya beberapa saja yang terdapat pengelolaannya dikabupaten Aceh Besar 

diantarannya Batuan (batu pecah, batu gunung), pasir, kerikil, tanah/timbunan 

dan batu kapur.
60
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Qanun Kab Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan logam 

Dan Batuan. 
60

Wawancara dengan bapak T.R. Hadi Ichsan Selaku kepala bidang pendapatan asli 

daerah, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, tanggal 

16 Desember 2019. 
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b. Subjek Pajak  

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 

atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. 

c. Wajib Pajak  

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi 

atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. 

d. Dasar Pengenaan Tarif Pajak  

Dasar pengenaan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu 

berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai 

jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara 

mengalikan jumlah tonase/volume. Hasil kegiatan pertambangan dengan harga 

standar masing-masing objek mineral bukan logam dan batuan.
61

 Harga standar/ 

nilai pasar yaitu harga rata-rata yang berlaku disuatu kawasan tempat usaha 

pertambangan bersangkutan. 

Berkaitan dengan tarif objek pajak maka besaran pajak yang ditetapkan 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual objek pajak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 60 

menentukan besaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Akan tetapi setiap kabupaten/kota 

diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif yang berbeda dengan 

kabupaten/ kota yang lainnya asalkan tidak melebihi dari 25%. 
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Qanun Kab Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam 

Dan Batuan.  
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BAB TIGA 

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Darul kamal merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang 

berada di wilayah Aceh Besar yang merupakan sebuah kecamatan pecahan dari 

Darul Imarah yang dinamakan dengan nama “Darul Kamal”. Pemberian nama 

ini tidak terlepas dari sejarah tempat ini. Dahulu terdapat sebuah kerajaan Aceh 

yang berdiri diwilayah ini yaitu kerajaan Darul Kamal. Makam raja-raja Darul 

Kamal yang terletak di perbatasan gampong Biluy dan gampong Turam masih 

terjaga dengan baik hingga hari ini. Darul Kamal merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di kabupaten Aceh besar dengan Ibu kota kecamatan yaitu 

Pekan Biluy yang mempunyai luas kecamatan 23.05 km
2
 (2.305 Ha) yang terdiri 

atas 14 (empat belas) gampong dengan pembagian 2 (dua) kemukiman yaitu 

mukim Biluy dan mukim Lamkunyet. 

Tabel 1 Jumlah Kemukiman dan luas gampong di kecamatan Darul 

Kamal 

No  Nama kemukiman Nama Gampong Luas Gampong (KM
2
) 

1 Biluy  Lambaro Biluy 7,61 

  Empee tring 0,15 

  Biluy 2,58 

  Lamsod 0,3 

  Manee Dayah 2,52 

  Turam 0,4 

  Blang Kiree 0,88 

  Teubalu 0,52 
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  Neusok 0,41 

  Lam Bleut 0,87 

2 Lamkunyet Lamtadok 1,89 

  Lamkunyet 2,91 

  Lhang 1,7 

  Lambatee 0,31 

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar  

Kondisi geografis Kecamatan Darul Kamal terbagi 3 (tiga) wilayah 

yaituwilayah pertanian, wilayah perkotaan dan wilayah 

perdalaman/perkampungan. Secara Geografis kecamatan Darul Kamal 

mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga. 

c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya. 

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan pergunungan Bukit Barisan/ 

kecamatan Leupung. 

 

gambar1 peta kecamatan Darul Kamal, Kab Aceh Besar 
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Jumlah penduduk di kecamatan Darul Kamal terdiri atas 8028 jiwa yang 

terdiri atas 1856 rumah tangga.
62

 Sebagian besar masyarakat bermata 

pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan dikarenakan secara umum 

kecamatan Darul Kamal terdapat daerah-daerah lahan pertanian dan perkebunan 

sedangkan sebagian lainnya bermata pencaharian dari pada sektor perdagangan, 

industri/kerajinan, pemerintahan dan swasta. 

Tabel 2 luas kecamatan dirinci menurut gampong dan jenis penggunaan 

lahan dalam kecamatan Darul Kamal tahun 2018 
No Nama 

Gampong 

Jenis Penggunaan Luas 

Gampong 

(KM
2
) 

Lahan 

Sawah 

Lahan Bukan 

Sawah 

Lahan Non 

Pertanian 

1 Lambaro Biluy 1,28 2,86 3,47 7,61 

2 Empetring 0,04 0 0,11 0,15 

3 Biluy 0,24 0,78 1,56 2,58 

4 Lamsod  0,09 0 0,21 0,3 

5 Manee Dayah  0,34 0,65 1,53 2,52 

6 Lamtadok  0,24 0,39 1,26 1,89 

7 Lamkunyet  0,62 0,67 1,62 2,91 

8 Lhang  0,45 0,01 1,24 1,7 

9 Lambatee 0,11 0 0,2 0,31 

10 Turam 0,24 0 0,16 0,4 

11 Blang Kiree  0,78 0 0,1 0,88 

12 Teubalui  0,44 0 0,08 0,52 

13 Neusok  0,24 0 0,17 0,41 

14 Lam Bleut  0,46 0 0,41 0,87 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Kamal Dalam Angka 

2018, Katalog BPS 1102001.1108111, Jantho 2018, hlm. 20. 
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 Jumlah  5,57 5,36 12,12 23,05 

Sumber: Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Aceh Besar 2012-

2032 

Dikecamatan Darul Kamal juga terdapat berbagai fasilitas pendukung 

bagi masyarakat seperti : Sekolah, Madrasah, Mesjid, Pasar dan fasilitas-fasilitas 

Sosial lainnya yang dapat mendukung segala aktifitas masyarakat. 

Tabel 3 luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk kecamatan Darul 

kamal 

No Nama Gampong  Jumlah Penduduk  Luas Gampong (Km2) 

1 Lambaro Biluy 390 7,61 

2 Empetring 575 0,15 

3 Biluy 669 2,58 

4 Lamsod 405 0,3 

5 Manee Dayah 272 2,52 

6 Lamtadok 764 1,89 

7 Lamkunyet 622 2,91 

8 Lhang 847 1,7 

9 Lambatee 292 0,31 

10 Turam 470 0,4 

11 Blang Kiree 727 0,88 

12 Teubalu 540 0,52 

13 Neusok 642 0,41 

14 Lam Bleut 813 0,87 

        

  Total 8028 23,05 
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darul 

Kamal 

B. Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah 

Prinsip awal dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan 

didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 

Batu Bara (minerba) kemudian berlanjut ke pengkhususan peraturan di tingkat 

provinsi dan tingkat kabupaten atau kota dimana kewenangan ini merupakan 

suatu bentuk dari konsep otonomi daerah. Pengambilan bahan galian mineral 

bukan logam dan batuan merupakan salah satu objek pajak daerah dari 13 objek 

pajak yang dikenakan pajak oleh undang-undang, kemudian berlanjut 

penjabaran ke Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam Dan Batuan. Setelah adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2011 maka terdapat 

lagi petunjuk teknis pengambilan pajak mineral bukan logam dan batuan/ galian 

C. Pada pengambilan pajaknya dilakukan dengan 3 cara yaitu dibebankan 

kepada pemilik tambang, pos pengambilan galian c, dan melalui kontrak yang 

dibuat oleh masing-masing SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) maupun 

SKPA (satuan kerja pemerintah Aceh).  

Banyaknya pembangunan yang terjadi di tingkat provinsi, kota Banda 

Aceh dan Aceh Besar membuat semakin tinggi pula kebutuhan akan material 

yang digunakan, akan tetapi hal ini tidak sebanding lurus dengan pajak yang 

diterima oleh pemerintah kabupaten dimana lokasi kegiatan tambang itu berada. 

Kendala ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang betul-betul ditingkat 

provinsi. Dahulu pengawasan yang dimaksud diberikan kepada kabupaten/kota 

tempat lokasi tambang sehingga pengawasannya lebih baik ketimbang yang 

dilakukan oleh provinsi. Pengawasan disini berkaitan dengan pengkajian tentang 

analisis dari dampak lingkungan (amdal) dan pengkajian tentang masuk atau 

tidaknya lokasi pertambangan tersebut kedalam sektor kehutanan. Sejatinya 
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dalam pengeluaran izin pertambangan harus menggunakan beberapa analisa 

baik dari Dinas PU, BAPPEDA, Tata Kota dan Lingkungan dan dari amdal 

apakah masuk ke dalam hutan lindung atau tidak. 

Provinsi mengeluarkan izin pertambangan akan tetapi lisensi pembayaran 

pajak terhadap bahan galian yang dihasilkan mereka tidak melakukannya. 

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan kadang kala terdapat kendala yang harus dihadapi dalam 

pemungutan pajaknya, seperti hanya beberapa perusahaan saja yang telah 

melaporkan produksi tambangnya ke dinas terkait.
63

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak T.R. Hadi Ichsan 

selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Besar mengatakan terbatasnya 

laporan perusahaan pertambangan mengenai berapa banyak objek pajak mineral 

bukan logam dan batuan itu diambil sedangkan dengan pelaporan itu jumlah 

pajak yang masuk jauh lebih banyak. Contoh barang yang dikeluarkan dari 

mulut tambang itu sekitar 10,000 M
3
 atau 20,000 M

3
 perharinya namun dalam 

pelaporannya itu dari kontrak hanya sekitaran ¼ karena bersifat terbatas. 

Pengambilan pajak dari mulut tambang ini dinilai cenderung lebih memberatkan 

pada wajib pajak karena harga objek galian c ini yang lumayan tinggi sehingga 

dapat dikenakan tarif sebesar 25% dari harga dasar objek pajak. 

Akan tetapi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar juga 

melakukan beberapa inisiatif misalnya sesuai dengan instruksi bupati Aceh 

Besar bahwa akan membebankan beberapa perusahaan yang mengambil 

material alam (galian C) guna keperluan pengerjaan proyek dengan Anggaran 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun dari sumber APBA 
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(Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Pembebanan ini dilakukan dengan 

menyurati pihak gubernur. Isi surat tersebut dijawab oleh gubernur, bahwa 

mereka mendukung terhadap pelaksanaan instruksi bupati tersebut dan meminta 

penggunaan anggaranya untuk harus melampirkan bukti lunas galian C dan 

beberapa jenis galian yang digunakan dalam pembangunan proyek terlebih 

dahulu terhadap daerah tempat dilakukannya pengambilan tersebut. 

Tabel 4 realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ galian c 

hingga awal bulan Desember 2019  

 Target (Rp) 

 

Realisasi pajak 

bulan lalu (Rp) 

 

Realisasi 

pajak bulan 

Ini (Rp) 

Jumlah (Rp) Persentase 

(%) 

32.500.000.000 23.172.459.458 

 

799.032.537 

 

23.971.491.997 

 

73,76 

 

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Kabupaten Aceh Besar  

Berdasarkan wawancara dengan bapak T.R. Hadi Ichsan selaku Kabid 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) menyatakan walaupun dengan menyurati 

gubernur perihal pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD/APBA agar 

melunaskan pajak material yang mereka gunakan untuk kepentingan pengerjaan 

proyek, akan tetapi persetujuan gubernur ini tidak mencakup apabila terdapat 

pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Nasional) seperti pembangunan jalan Tol Sigli-Banda Aceh yang 

merupakan program nasional pembangunan pemerintahan presiden Jokowi. 

Persoalan ini menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah karena 
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kekayaan daerah digunakan untuk pengerjaan pembangunan ini daerah tidak 

mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.
64

 

Realisasi jumlah pajak yang terkumpul seperti tabel diatas ada 

kemungkinan akan bertambah disebabkan belum selesainya dilakukan 

pengimputan pajak yang telah dibayarkan oleh beberapa perusahaan yang 

bergerak dibidang mineral non logam dan batuan/galian C. Meningkatnya 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak ini tidak pernah terlepas dari perlunya 

melakukan sosialisasi kepada wajib pajak maupun kepada instansi-instansi yang 

membantu dalam pemungutan pajak sehingga dapat membuat realisasi pajak 

meningkat setiap tahunnya. Perlunya menemukan inisiatif/ inovasi lain dari 

sistem pemungutan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari perpajakan. 

Untuk menghilangkan perspektif buruk kepada wajib pajak pada awal 

tahun 2018 DPPKD (Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah) 

membuat cara pemungutan pajak dengan sistem “Transaksi Non Tunai”. 

Maksud dari pemberlakuan sistem ini  untuk hilangkan prasangka buruk orang 

bahwa pajak ini bisa dinegosiasikan atau pajak ini banyak masuk kepada para 

petugas pajaknya. Kita tidak memungut uang lagi dari wajib pajak untuk 

disetorkan, tetapi langsung kita tetapkan kepada mereka untuk mentransfer 

pajak tersebut secara langsung non tunai. Ini merupakan salah satu cara dari 

DPPKD (Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah) untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah ungkap bapak T.R Hadi Ichsan.
65

 

Selanjutnya dengan mencoba menerapkan sistem elektronik Pendapatan Asli 

Daerah (e-PAD). Akan tetapi sistem ini baru tahap awal belum diterapkan lagi 

nantinya pelaporan ini berbasis online mereka tidak perlu lagi kekantor untuk 

menjumpai dengan kepala instansi atau siapa saja. Mereka cukup melampirkan 

persyaratan yang diminta oleh DPPKD, melaporkan pemakaiannya, kemudian 
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dari dinas akan ditetapkan besaran biaya yang harus dilunaskan oleh wajib 

pajak, selanjutnya akan dikeluarkan surat pengukuhan pajaknya, kemudian 

pembayarannya, mereka tidak perlu datang lagi ke DPPKD. Jika hal ini 

diragukan maka akan dilakukan pemeriksaan pajaknya melalui peraturan bupati 

tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah jadi kita akan memanggil dan 

mensurvei terus kita periksa jika pelaporan pajaknya diragukan. 

C. Izin Operasional Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan di Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar 

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Ramli selaku camat 

Darul Kamal mengatakan kegiatan pertambangan yang berada di kecamatan 

Darul Kamal telah lama berlangsung sekitaran tahun 2004. Namun pada saat itu 

kegiatan pertambangan tersebut hanya sebatas pemenuhan terhadap kebutuhan 

rumah tangga namun sekarang ranah dari pada pertambangan ini sudah 

menjangkau ke sektor pembangunan infrastruktur pemerintahan. Apabila 

terdapat pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan maka pihak 

tersebut terlebih dahulu harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan 

administrasi yang berkaitan dengan akan berlangsungnya kegiatan tersebut. 

Persyaratan tersebut diantaranya surat izin lokasi penambangan, surat legalitas 

kepemilikan tanah, dan surat keterangan dari keuchik gampong setempat lokasi 

penambangan.
66

 

Berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi tersebut dari 

pihak kecamatan lalu memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dilakukan 

pengurusan ditingkat kabupaten/kota, selanjutnya izin tersebut dikeluarkan oleh 

provinsi dikarenakan pengurusan perizinan sekarang diberikan kewenangan 

kepada provinsi langsung untuk menanganinya. Setelah izin usaha 

pertambangan keluar maka para pelaku usaha pertambangan baru bisa 
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melakukan kegiatan tersebut. Akan tetapi, menurut hasil wawancara penulis 

dengan bapak T.R. Hadi Ichsan selaku kabid PAD mengatakan bahwa kegiatan 

pertambangan yang dilakukan dikecamatan Darul Kamal ini legal namun 

walaupun dilakukan secara resmi, semua aktivitas pertambangan ini mereka 

tidak mematuhi aturan yang berlaku, seperti tidak melaporkan jumlah produksi 

dan mereka tidak membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.   

Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi ketika pada tahun 2018 lalu lokasi 

pertambangan ini dilakukan penertiban oleh muspida Aceh Besar yang dipimpin 

oleh Bupati beserta jajarannya.
67

 Penertiban ini berkaitan dengan izin usaha 

eksploitasi yang dimiliki oleh para penambang banyak dari para penambang 

yang mengira bahwa surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan merupakan 

izin melakukan eksploitasi namun pihak kecamatan hanya sebatas memberikan 

rekomendasi untuk melakukan pengurusan ditingkat provinsi.  

Berkaitan dengan ini menurut hasil wawancara penulis dengan bapak 

Azhari selaku pemilik usaha galian menyatakan bahwa pengurusan izin sudah 

dilakukan ditingkat kecamatan. Akan tetapi hanya berbentuk kelengkapan 

administrasi saja baik berupa surat kepemilikan tanah, surat keterangan dari 

keuchik digampong yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari pihak 

kecamatan. Selanjutnya kami melakukan pengurusan ditingkat kabupaten 

dimana pada tahap ini akan diterjunkantim dari DPMTSP (Dinas Penanaman 

Modal Terpadu Satu Pintu), BAPPEDA, Lingkungan Hidup yang akan 

mengecek ke lapangan untuk melakukan survei lokasi. Setelah semua 

pengurusan dari dinas terkait itu didapatkan, maka baru kemudian diajukan ke 

bupati. Setelah rekomendasi dari bupati keluar maka barulah diajukan 

keprovinsi untuk dikeluarkan izin explorasi. Setelah IUP (Izin Usaha 
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Pertambangan) eksploitasi keluar maka barulah kami selaku penambang boleh 

mengoperasikan kegiatan kami.
68

Akan tetapi sebagian dari para pelaku 

penambang yang melakukan kegiatan mengira bahwa pengurusan kelengkapan 

administrasi saja ditingkat kecamatan yang berupa rekomendasi dari camat 

setempat maupun dari keuchik  gampong dinilai sudah cukup dan bisa langsung 

melakukan kegiatan, namun perspektif mereka ini salah karena tidak melalui 

tahapan yang seharusnya mereka ikuti. Sebagai catatan ada juga pendapat dari 

para pelaku yang telah mengurus izin namun izin tersebut tidak dikeluarkan oleh 

dinas terkait karena adanya adanya suatu alasan kekurangan kelengkapan berkas 

administrasi yang mereka miliki akan tetapimereka tetap saja melakukan 

kegiatan tersebut.  

Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh pihak kecamatan membuat 

penertiban kegiatan ilegal tersebut menjadi kendalan. Pihak kecamatan hanya 

bisa melakukan fungsi pengawasan seperti yang Bapak Ramli katakan selaku 

camat Darul kamal bahwa pihak kecamatan hanya menegur apabila beroperasi 

kegiatan yang tidak mempunyai izin, akan tetapi untuk urusan penertiban 

dilakukan oleh muspida dari kabupaten/ kota.
69

 

Menurut camat Darul Kamal bapak Ramli menyatakan bahwa dalam 

setiap kegiatan pertambangan ini mempunyai dampak yang positif maupun 

negatif. Dampak positif berupa meningkatnya perekonomian warga yang ber-

dagang diwilayah Darul Kamal ini, mengurangi pengangguran dan menjadi 

suatu identitas tersendiri yang dimiliki oleh kecamatan Darul Kamal. Adapun 

dampak negatif berupa terjadinya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

abu, rusaknya akses jalan, lingkungan dan terjadinya krisis air bersih ketika 
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datang musim kemarau. Sehingga pada tahun 2016 lalu, gampong ditempat 

berlangsungnya kegiatan pertambangan ini melakukan pertemuan dengan para 

pelaku kegiatan agar dapat memberikan kompensasi perhari sebesar ±100 ribu 

rupiah kepada gampong yang bersangkutan untuk keperluan penyiraman jalan 

sebanyak dua kali setiap harinya, dan kesepakatan ini dituruti oleh setiap para 

penambang.
70

 

Berkaitan dengan dampak negatif dan positif dari berlangsungnya 

kegiatan ini, apabila lokasi ini ditutup, maka akan terjadinya kenaikan harga 

material di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh seperti pada tahun 2018 yang 

lalu sehingga dapat terganggunya kegiatan pengerjaan pembangunan infrastruk-

tur dan dari masyarakat akan terganggunya kegiatan perekonomian mereka 

seperti berkurangnya pembeli terhadap dagangan mereka. Memang tidak bisa 

dipungkiri lagi bahwa keberadaan pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan/ galian c ini merupakan salah satu icon dari kecamatan Darul Kamal.
71

 

Walaupun dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat berbagai macam pro dan 

kontra yang dihadapi akan tetapi alangkah baiknya apabila Pemerintah 

Kabupaten Aceh Besar melakukan pengawasan secara langsung terhadap 

keberadaan pertambangan yang bersifat ilegal karena merugikan daerah maupun 

akan merusak lingkungan sehingga disinilah peran pemerintah melalui aparat 

penegak hukum untuk menertibkan maupun menutup lokasi kegiatan 

pertambangan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku ini dikemudian hari. 

D. Efektivitas Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Di Kabupaten Aceh Besar 

Dalam buku karangan Soewarno Handayaningrat mengemukakan bahwa 

efektivitas bermakna sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang 
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telah ditentukan sebelumnya.
72

 Secara konseptual efektifitas merupakan suatu 

pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Pada 

dasarnya untuk mengukur efektivitas qanun pertama-tama harus mengetahui 

dahulu sejauh mana qanun tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu hukum 

ditaati oleh sebagian yang menjadi target sasaran taatnya maka akan dikatakan 

suatu aturan yang bersangkutan tersebut efektif.
73

 

Pengukuran efektivitas menurut pendapat Soerjono Soekanto ditentukan 

oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan (hukum), termasuk 

diantaranya para aparat penegak hukumnya, sehingga didapatkan sebuah asumsi 

yang menyatakan tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan suatu indikator yang 

berfungsi dalam suatu sistem hukum. Dan bergunanya hukum merupakan 

pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuan yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan kehidupan.
74

 

Keberhasilan ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum (pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum). 

2. Instansinya. 

3. Sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum 

4. Hukum (perundang-undangan). 

5. Masyarakat ( lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/ diterapkan). 
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6. Budaya (hasil karya, cipta dan rasa yang dilandaskan kepada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup).
75

 

Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutanpajak mineral 

bukan logam dan batuan, maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar 

realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang didapatkan 

dari jumlah penerimaan potensi pajak yang telah ditetapkan dalam suatu 

periode. Keberhasilan ini mempunyai keterkaitan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang dicapai.  

Berkenaan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

bapak T.R. Hadi Ichsan selaku kabid PAD menegaskan pada dasarnya 

keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak 

mineral bukan logam dan batuan tidak dapat diukur berdasarkan pencapaian 

yang dicapai setiap tahunnya (periode).
76

 Maksud dari pencapaian ini yaitu 

berapa kenaikan dari setiap pajak pertahunnyaberdasarkan regulasi yang telah 

diterapkan sebelumnya. Jika sebelumnya aturan telah ada, akan tetapi tidak 

dijalankan sehingga aturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya sehingga 

pajak yang dihasilkan biasa-biasa saja termasuk dari semua sektor pajak yang 

dipungut oleh daerah.  

Jika sebelumnya pada tahun 2016 pajak yang berhasil dikumpulkan 

kurang memadai karena kurangnya kesadaran dari wajib pajaknya, sehingga 

pajak yang dihasilkan tidak mencapai target. Meskipun terdapat dasar yang 

digunakan dalam penentuan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan 

yang diterima, apabila penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan pada 

tahun sebelumnya tidak mencapai target maka untuk tahun berikutnya tidak 

akan ditingkatkan target pencapaiannya seperti yang telah ditetapkan oleh dinas 
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pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah kabupaten Aceh Besar per tahun 

anggaran.
77

 

Pentingnya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mineral bukan 

logam dan batuan tentang peraturan terbaru agar masyarakat taat hukum dan 

juga sanksi yang tegas merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam 

mengukur efektifnya peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga membuat setiap 

wajib pajak sadar terhadap kewajibannya untuk membayar pajak mineral bukan 

logam dan batuan. 

Tabel 5 target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pajak daerah 

kabupaten Aceh Besar tahun Anggaran 2019 

Target (Rp) Realisasi pajak 

bulan lalu (Rp) 

 

Realisasi 

pajak bulan 

ini (Rp) 

 

Jumlah (Rp) Persentase 

( % ) 

73.335.000.00

0 

 

74.029.551.06

7 

 

4.384.890.24

7 

 

78.414.441.3

14 

 

106,93 

 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Kabupaten Aceh Besar  

Tabel diatas merupakan total keseluruhan pajak yang diterima oleh dinas 

pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah kabupaten Aceh Besar. Total 

pajak yang telah diterima hingga awal desember diprediksikan dapat melebihi 

target yang telah ditentukan oleh dinas dikarenakan belum selesainya 

dilakukannya perhitungan dibulan desember. Pajak yang paling banyak 

dirasakan peningkatannya yaitu dari sektor mineral bukan logam dan batuan/ 

galian c dan BPHTB (bea Peroleh hak atas tanah dan bangunan).
78
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Meningkatnya pajak dari kedua sektor ini tidak pernah terlepas dari makin 

meningkatnya kebutuhan terhadap material untuk keperluan pembangunan 

infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah baik yang 

bersumber dari APBN maupun dari APBDdan juga tentunya berkaitan dengan 

aturan yang telah diberlakukan sebelumnya baik qanun maupun instruksi bupati. 

Keberhasilan dalam penerapan peraturan daerah kabupaten Aceh Besar 

berupa Qanun Nomor 6 Tahun 2011 dinilai telah berhasil dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Besar khususnya dalam sektor pajak 

mineral bukan logam dan batuan/ galian c yang diterima. Keberhasilan ini tidak 

pernah terlepas dari kesadaran wajib pajak yang telah mentaati aturan yang telah 

berlaku. Kewajiban membayar pajak bagi setiap wajib pajak yang telah 

melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan/ galian c 

diwilayah Aceh Besar pada umumnya merupakan kunci kesuksesan pemerintah 

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahyang ber-

sangkutan dalam membangun daerah dengan jalan membayar pajak. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya 

alam yang dimiliki oleh kabupaten Aceh Besar sebagai penyumbang 

pendapatan asli daerah terbesar dari keseluruhan pajak yang diterima 

oleh dinas pendapatan dan pengelolaan kekayaan daerah kabupaten Aceh 

Besar. Hal ini tidak terlepas dari dilakukannya sosialisasi mengenai 

pentingnya membayar pajak dan juga meningkatnya kebutuhan terhadap 

penggunaan material tambang yang digunakan untuk keperluan 

pembangunan infrastruktur pemerintah. 

2. Berkaitan dengan aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan yang berada diwilayah Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar 

semuanya telah melakukan pengurusan perizinan didinas terkait namun, 

tidak satu pun penambang yang ada di wilayah ini membayar pajak. Hal 

ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak atau instansi wajib 

pajak terhadap peraturan yang berlaku khususnya dalam membayar pajak 

mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Aceh Besar. 

3. Efektivitas pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai berhasil. Hal ini dapat diamati 

dari meningkatnya realisasi pajak yang diterima oleh pemerintah 

kabupaten Aceh Besar pertahun anggaran. Meningkatnya realisasi pajak 

ini bukan semata-mata akibat dari pemberlakuan peraturan yang 

terdahulu melainkan juga dari dilakukannya inovasi-inovasi dalam hal 

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang dapat berguna untuk membangun kedepannya 

agar menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut: 

1. Seharusnya pemerintah harus lebih benar-benar memperhatikan lagi 

bentuk pengawasan terhadap pengeluaran perizinan kegiatan 

pertambangan yang dilakukan, jangan sampai bentuk pengawasan yang  

dimaksud tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat 

maupun lingkungan. 

2. Pemerintah seharusnya membentuk suatu badan yang bertugas dalam hal 

mengawasi maupun melakukan eksekusi apabila terdapat kegiatan per-

tambangan yang dilakukan diluar ketentuan hukum. 

3. Setidaknya pemerintah harus memberikan potongan tarif pajak mineral 

bukan logam dan batuan (galian C) untuk menarik para pelaku usaha 

pertambangan untuk melakukan kewajibannya membayar pajak agar 

tidak terjadi yang namanya kebebasan pajak. 

4. Pemerintah harus membuat inovasi-inovasi dalam hal pemungutan pajak 

sehingga dapat menghilangkan perspektif buruk masyarakat terhadap 

dana dari perpajakan tersebut.  
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PROTOKOL WAWANCARA 

 

Judul Penelitian/Skripsi : Efektivitas Pemberlakuan Qanun Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam Dan Batuan ( Studi Kasus Di 

Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh 

Besar ) 

Waktu Wawancara : Pukul 12-00 WIB 

Hari/Tanggal : Senin/16 Desember 2019 

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar  

Pewawancara : Ambia 

Orang Yang Diwawancarai  : T.R. Hadi Ichsan S.E., M.Si 

Jabatan Orang yg Diwawancarai: Kasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Efektivitas Pemberlakuan Qanun 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan” 

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, 

berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi 

kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini 

akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit). 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimanakah tanggapan bapak tentang peraturan perpajakan mineral 

bukan logam dan batuan di kabupaten Aceh Besar? 

2. Bagaimana prosedur penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di 

DPPKD Kabupaten Aceh Besar ? 

3. Apa saja faktor penghambatan dalam penerimaan pajak mineral bukan 

logam dan batuan di DPPKD Kabupaten Aceh Besar ? 

4. Bagaimanakah standar dari keberhasilan suatu peraturan yang berkaitan 

dengan pajak? 

5. Faktor apa saja yang membuat realisasi pajak mineral bukan logam dan 

batuan bisa melebihi? 

6. Bagaimanakah bentuk pengelolaan pajak dari sektor galian C/ mineral 

bukan logam dan batuan? 

7. Apakah yang menjadi dasar pengenaan tarif terhadap objek pajak? 

8. Berapakah total dari keseluruhan pajak yang diterima oleh Pemkab Aceh 

Besar? 

9. Berapa banyak tempat usaha tambang yang melakukan pertambangan di 

Kabupaten Aceh Besar? 

10. Bagaimanakah harapan untuk kedepannya agar kegiatan pertambangan ini 

dapat menyumbangkan pendapatan yang besar bagi daerah? 
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PROTOKOL WAWANCARA 

 

Judul Penelitian/Skripsi : Efektivitas Pemberlakuan Qanun Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam Dan Batuan ( Studi Kasus Di 

Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh 

Besar ) 

Waktu Wawancara : Pukul 11.00 WIB 

Hari/Tanggal : Senin/10 Desember 2019 

Tempat : Kantor Camat Darul Kamal Kab Aceh Besar 

Pewawancara : Ambia 

Orang Yang Diwawancarai  : Drs. Ramli, M..M 

Jabatan Orang yg Diwawancarai: Camat Darul Kamal 

 

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Efektivitas Pemberlakuan Qanun 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan” 

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, 

berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi 

kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini 

akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit). 

 

Daftar Pertanyaan: 

1. Sejak kapan dimulai kegiatan pengambilan tahan dan batuan diwilayah 

kecamatan Darul Kamal ? 

2. Berapa banyak tempat usaha pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan di kecamatan Darul Kamal ? 

3. Apakah setiap pertambangan mengurus persyaratan administrasi di 

kecamatan? 

4. Seperti apakah prosedur pengurusan izin administrasi pengoperasian 

tambang ? 

5. Bagaimanakah respons dari pihak kecamatan apabila terdapat kegiatan 

tambang yang tidak mengurus syarat administrasi ? 

6. Siapakah yang berperan dalam mendamaikan kedua belah pihak apabila 

terjadi konflik antara pihak pelaku kegiatan tambang dengan warga ? 

7. Apakah dampak yang ditimbulkan dari berlangsungnya kegiatan tersebut? 

8. Apakah banyak masyarakat yang mengeluh dengan beroperasinya kegiatan 

tersebut? 

9. Seperti apa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat? 

10. Bagaimanakah harapan bapak kedepannya selaku camat di Darul Kamal 

terhadap kegiatan pertambangan yang terjadi diwilayah pemerintahannya?  
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VERBATIM WAWANCARA 

Verbatim Wawancara Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Aceh Besar  

No T/J Isi wawancara  

1 T Bagaimanakah tanggapan bapak tentang peraturan perpajakan 

mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Aceh Besar? 

J Pada dasarnya pengambilan bahan mineral bukan logam dan 

batuan merupakan salah satu objek pajak daerah dari 13 objek 

pajak yang dikenakan pajak oleh undang-undang kemudian 

berlanjut kepenjabaran dari qanun ini (qanun no 6 tahun 2011). 

2 T Bagaimana prosedur penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan di DPPKD Kabupaten Aceh Besar ? 

J Jika yang melaporkan melalui tambang seperti PT Lhoknga 

Beton mereka melaporkan jumlah produksinya, misalnya 

berapa banyak mineral yang mereka ambil untuk keperluan 

pembangunan infrasuktur 

3 T Apa saja faktor penghambatan dalam penerimaan pajak 

mineral bukan logam dan batuan di DPPKD Kabupaten Aceh 

Besar ? 

J Yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak dari sektor 

ini yaitu terbatasnya laporan mengenai berapa banyak objek 

pajak itu diambil sedangkan dengan pelaporan itu jumlah pajak 

yang masuk jauh lebih banyak 

4 T Bagaimanakah standar dari keberhasilan suatu peraturan yang 

berkaitan dengan pajak? 

J Pada dasarnya keberhasilan suatu aturan yang berkaitan dengan 

perpajakan tidak dapat diukur berdasarkan capaian yang 

dicapai. Mungkin maksud dari pencapaiaan ini  berapa 

kenaikan dari setiap pajak pertahunnya berdasarkan regulasi 

yang diterapkan. 

5 T Faktor apa saja yang membuat realisasi pajak mineral bukan 

logam dan batuan bisa melebihi? 

J Pada dasarnya kita melakukan sosialisasi peraturan dengan 

wajib pajaknya atau istansi yang membantu melakukan 

pemungutan pajaknya 

6 T Bagaimanakah bentuk pengelolaan pajak dari sektor galian C ? 

J Pertama pada awal tahun 2018 kami membuat yang namanya 

”Transaksi Non Tunai”. Disini kita hilangkan prasangka orang 

bahwa pajak ini bisa dinegosiasikan atau pajak ini banyak 

masuk ke petugas pajaknya. 

7 T Apakah yang menjadi dasar pengenaan tarif terhadap objek 

pajak? 
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J Pengenaan yang berkaitan dengan besarnya tarif objek pajak 

ditentukan oleh pihak gubernur. Karena pihak gubenur yang 

melakukan pengawasan tambang dengan cara meminta kepada 

DPPKD beberapa harga material dari tiap-tiap daerah. 

8 T Berapakah total dari keseluruhan pajak yang diterima oleh 

pemkab Aceh Besar? 

J Jika dari sektor galian C sementara dari pajak daerah sudah 

73% dalam periode sampai dengan november dan pertengahan 

desember karena datanya belum habis di imput ke sistem. 

9  T Berapa banyak tempat usaha tambang yang melakukan 

pertambangan di Kabupaten Aceh Besar? 

J Sebanyak 62 unit yang berdasarkan izin pertambangan pada 

tahun 2014 yang terdiri atas galian C sebanyak 31 unit, batu 

pecah 18 unit dan AMP (Aspal Mixing Plant) 13 unit. 

10 T Bagaimanakah harapan untuk kedepannya agar kegiatan 

pertambangan ini dapat menyumbangkan pendapatan yang 

besar bagi daerah? 

 Tentu saja kami menghimbau kepada para pemilik tambang 

agar membayar pajak kepada daerah karena ini merupakan 

salah satu bentuk PAD yang dimiliki oleh kabupaten Aceh 

Besar guna meningkatkan kas daerah. 
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Verbatim Wawancara Pada Kantor Camat Darul Kamal 

No T/J Isi wawancara  

1 T Sejak kapan dimulai kegiatan pengambilan tahan dan batuan 

diwilayah kecamatan Darul Kamal ? 

J Kegiatan pertambangan di kecamatan darul kamal telah 

berlangsung sejak lama sekitar tahun 2004 

2 T Berapa banyak tempat usaha pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan di kecamatan Darul Kamal ? 

J Secara umum tempat pengambilan pertambangan ini sekitar 4 

buah diantaranya di pegunungan wilayah biluy, lamtadok, 

manee dayah dan wilayah lhang. 

3 T Apakah setiap pertambangan mengurus persyaratan 

administrasi di kecamatan? 

J untuk mendapatkan izin pengambilan galian c harus 

mempunyai surat izin lokasi penambangan, surat legalitas 

kepemilikan tanah, surat keterangan keuchik wilayah 

kampung lokasi penambangan, akan tetapi dipihak kecamatan 

hanya mengeluarkan rekomendasi saja. 

4 T Seperti apakah prosedur pengurusan izin administrasi 

pengoperasian tambang ? 

J Berkaitan dengan izin yang diberikan untuk para penambang  

Izin sebenarnya dikeluarkan oleh propinsi oleh dinas 

pertambangan, pihak DPM TSP juga mengeluarkan 

rekomendasi saja 

5 T Bagaimanakah respon dari pihak kecamatan apabila terdapat 

kegiatan tambang yang tidak mengurus syarat administrasi ? 

J Biasanya dari pihak kecamatan tidak diberikan kewenangan 

tetapi kita hanya sebatas mengawasi kalau memang ada 

penambang yang tidak mempunyai izin tentunya kita akan 

tegur 

6 T Siapakah yang berperan dalam mendamaikan kedua belah 

pihak apabila terjadi konflik antara pihak pelaku kegiatan 

tambang dengan warga ? 

J Berkaitan dengan kesalahpahaman yang terjadi antara pihak 

penambang dengan pihak pemilik tanah diselesaikan secara 

sendiri tampa bantuan dari pihak ketiga, kemudian di tingkat 

kecamatan tidak mempunyai pihak pengurus tetapi ada di 
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pihak kemukiman selaku pihak pengelola. 

7 T Apakah dampak yang ditimbulkan dari berlangsungnya 

kegiatan tersebut? 

J Memang hal ini tidak bisa dipungkiri lagi banyak masyarakat 

seperti keluhan banyaknya debu ketika musim kemarau 

namun begitu hujan jalan becek. 

8 T Apakah banyak masyarakat yang mengeluh dengan 

beroperasinya kegiatan tersebut? 

J Tentu saja banyak masyarakat yang mengeluh dengan 

keberadaan tambang di wilayah mereka. 

9 T Seperti apa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat 

setempat? 

 J Keluhan diantaranya debu ketika kemarau, becek ketika 

musim hujan, rusanknya jalan dan masih banyak yang 

lainnya. 

10 T Bagaimanakah harapan bapak kedepannya selaku camat di 

Darul Kamal terhadap kegiatan pertambangan yang terjadi 

diwilayah pemerintahannya? 

 J Pemerintah daerah seharusnya memberikan solusi yang 

terbaik terhadap keberadaan kegiatan pertambangan di 

wilayah Aceh Besar karena kebutuhan material yang 

diperlukan untuk pembangunan infrastuktur masih tinggi.  
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