
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang kini mulai melakukan pembangunan

berkesinambungan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek yaitu aspek politik, ekonomi,

hukum, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan. Tujuan dari pembangunan nasional

tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara adil

dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila sumber-sumber penerimaan negara khususnya

dari sektor pajak dikelola secara transparan dan akuntabel sebagai realisasi dari asas negara

hukum.

Asas negara hukum di Indonesia di jabarkan oleh Philipus M. Hadjon di dalam bukunya Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia yang dikutip dari buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto yang berjudul “Beberapa Catatan
Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”. Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam buku yang
disebut diatas, mengetengahkan 13 (tiga belas) asas, yaitu 1:

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security);
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
3. Asas kesamaan (principle of equality);
4. Asas bertindak cermat (principle of carefuleness);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (principle of non misuse of competence);
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition or arbitrariness);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences

of an annulled decision);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal

way of life);
12. Asas kebijaksanaan (sapientia);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Bahwa sebagai realisasi dari asas negara hukum tersebut, maka setiap pemungutan pajak

yang membebani rakyat harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini

sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa

1 Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2005, h. 279.
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Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

undang.

Penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun

yang jumlahnya terus meningkat.

Menurut Prof. Firmanzah,PhD, secara keseluruhan pencapaian target penerimaan pajak naik menjadi 45 %
pada semester I/2012 dibanding realisasi 42% pada semester I/2011. Penerimaan perpajakan semester 1/2012
mencapai Rp 456,8 triliun dari target APBN-P sebesar Rp.1.016,2 triliun. Realisasi ini meliputi penerimaan
pajak dalam negeri sebesar Rp 432,2 triliun atau 48,7 % dari target Rp 885,02 triliun, sedangkan pajak
perdagangan luar negeri Rp 24,6 triliun atau mencapai 51,3 % dari Rp 47,9 triliun. Secara khusus, realisasi
penerimaan pajak selain cukai pada semester I/2012 mencapai Rp387,7 triliun atau lebih besar 19,51% dari
realisasi penerimaan pajak selain cukai semester I/2011 yang sebesar Rp324,4 triliun2.

Sejalan dengan hal tersebut nyata pajak memegang peranan penting bagi kelanjutan

pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu pemerintah melakukan upaya ekstensifikasi dan

intensifikasi di bidang perpajakan.

Menurut direktur perencanaan potensi dan sistem perpajakan DJP Djoko Slamet (kompas 2004) memberikan
pengertian ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ektensifikasi pajak adalah mencari wajib pajak yang
bersembunyi dan belum terkena kewajiban pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah pengungkapan
pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak3. Sedangkan berdasarkan SE No.
06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan
jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam admistrasi Direktorat Jendral Pajak, sedangkan
intensifikasi pajak adalah kegiatan optialisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subyek pajak
yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi
wajib pajak4.
Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak
dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk untuk memperluas
cakupan subyek dan obyek pajak. Untuk mencapai target tersebut ada tiga strategi yang harus dilakukan
yaitu 5:

2 Firmanzah, Pajak Dalam Struktur Pendapatan Negara, http://www.setkab.go.id/artikel-5247-.html , 3
Agustus 2012, 10.21 WIB, dikunjungi pada 10 Desember 2012.

3 Yenita Yudistira Sinaga, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak,
http://nitayudisti.blogspot.com/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak_31.html, 21 November 2011, 20.45 WIB,
dikunjungi pada 10 Desember 2012.

4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor SE – 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi
Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

5
Yenita Yudistira Sinaga, Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak,

http://nitayudisti.blogspot.com/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak_31.html, 21 November 2011, 20.45 WIB,
dikunjungi pada 10 Desember 2012.
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1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang terintergrasi yang
bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya.

2. Penyertaan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak
3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak
Upaya yang telah dilakukan untuk proses ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut (SE-06PJ.9/2001)6 :
1. Canvassing, terhadap pengusaha-pengusaha di sentra-sentra ekonomi, seperti mall, plasa;
2. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya

kepala keluarga diberi nomor pokok wajib pajak;
3. Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memiliki

nomor pokok wajib pajak;
4. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki nomor pokok wajib pajak;
5. Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah mewah memiliki nomor pokok wajib pajak;
6. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghsilan diatas PTKP untuk memiliki NPWP.

Otonomi daerah memberikan kewenangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu pajak berdasarkan

wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat

Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran

Pendapatan Belanja Negara7.

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak adalah 8:
1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bea Materai

Sedangkan pajak daerah menurut Erly Suandi adalah pajak yang wewenang

pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas

Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6 Ibid.

7 Erly Suandi, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 28.

8 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 28.
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Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis Pajak Daerah Tingkat I dan 6 (enam) jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah9 :

 Pajak Daerah Tingkat I
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

 Pajak Daerah Tingkat II
a. Pajak Hotel dan Restoran
b. Pajak Hiburan
c. Pajak Reklame
d. Pajak Penerangan Jalan
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan berlaku pulanya Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan

negara.

Dalam perjalanannya dan sesuai dinamika masyarakat serta kebijakan Otonomi daerah

diterbitkannya Undang-undang pajak daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

mengatur kewenangan daerah untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak. Selain itu

kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang

memenuhi kriteria dalam Undang-undang. Adapun jenis pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

dapat dikelompokan yaitu:

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan tentang jenis pajak provinsi.
Jenis pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

9 Erly Suandi, Op.Cit, h. 29.
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan tentang jenis pajak Kabupaten/Kota.
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut yaitu :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan
dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
pada masyarakat;

2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan
sekaligus memperkuat otonomi daerah;

3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus
memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Realisasi asas legalitas setiap penetapan dan pemungutan jenis pajak harus sedasar dengan

peraturan perundang-undangan. Demikian juga untuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak

dibenarkan lagi memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

No. 28 Tahun 2009 karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor

impor serta diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 7
Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :
a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas

barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PAJAK GANDA RESTORAN 
BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

NABILA



Dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya overlapping kewenangan pemungutan pajak

dan retribusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah,

maka dibentuklah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah

berjalan efisien dan efektif, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah

daerah menjadi adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan

kebutuhan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan
pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas10.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 18
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.

Pasal 6
(1) PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

10 Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
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e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pajak

daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk memberi kewenangan lebih besar kepada daerah

dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi melalui perluasan basis pajak dan retribusi,

serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut sesuai tarif maksimal

yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana

amanat UU No. 28 Tahun 2009 merupakan implementasi dari sistem otonomi daerah yang

memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain

itu sistem otonomi daerah tersebut telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi system

pemerintahan yang dulunya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sistem

desentralisasi memberikan kewenangan daerah untuk mengatur sendiri administarasi

keuangannya. Oleh karenanya pemerintahan harus bersikap bijak dalam menetapkan

Pendapatan Asli Daerah terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumber daya yang

ada dapat termanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama (bukan kepentingan

orang-orang tertentu karena sebagian besar pendapatan merupakan berasal dari pajak).

Selanjutnya untuk pelaksanaan pemungutan pajak, Pemerintah Daerah mendasarkan

pada fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.

Fungsi budgetair/Financial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa
ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Sedangkan fungsi kedua ialah fungsi regulerend/ fungsi mengatur, yaitu pajak
digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun
politik dengan tujuan tertentu11.

11
Erly Suandi, Op.Cit, h. 9.
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Fungsi mengatur maksudnya bahwa pajak berfungsi sebagai alat pengerak masyarakat

dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah

menggunakan instrumen pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar

sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan

(fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan dari sisi pemasukan ke kas negara.

Adapun implementasi fungsi budgetair dalam pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah sebagai berikut,

Dalam surat kabar harian online, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restauran Indonesia
(Apkrindo) Jatim Tjahjono Haryono mengatakan asosiasi siap menjembatani dan membantu kalau
memang ada perusahaan restoran anggotanya yang lalai menyetor PB1. “Sepengetahuan kami tidak ada
laporan anggota Apkrindo yang menunggak pajak tersebut.” Akan tetapi, pihaknya siap jika Pemkot
meminta bantuan untuk menghimbau perusahaan yang ditengarai tidak menyetor pajak. “Sebaiknya Pemkot
tidak usah sungkan untuk Langsung menyebutkan nama hotel atau restoran yang belum membayar pajak12.

Ketua Dewan Pariwisata Jawa Timur Yusak Anshori mengatakan apa pun alasannya tidak dibenarkan
industri perhotelan menunggak pajak Hotel dan Restoran. “Saya termasuk yang menentang keras jika ada
pengusaha hotel menunggak pajak.” Apalagi, katanya, pajak hotel dan restoran itu dipotong langsung dari
transaksi pelanggan di hotel maupun di restoran. ” Pungutan itu bukan diambil dari kocek pengusaha atau
pendapatan perusahaan13.”

Sejalan dengan hal tersebut di atas nyatalah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar

khususnya di dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuannya antara lain adalah

untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta diharapkan lebih mampu menggali

sumber-sumber pendapatan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan

dan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan perpajakan dan retribusi, Pemerintah melakukan

berbagai kebijakan, diantaranya melakukan Reformasi perpajakan. Reformasi dimaksud adalah

pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang

12 Dwi Wahyuni, Pajak Hotel&Restoran: Penerimaan Surabaya di bawah target, http://www.bisnis-
jatim.com/index.php/2012/06/05/pajak-hotel-restoran-penerimaan-surabaya-di-bawah-target/, 5 Juni 2012, 5.41 pm,
dikunjungi pada 11 Desember 2012.

13 Ibid.
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sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan daerah14.

Menurut Teresa Ter-Minnasian, beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan

dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota yaitu15 :

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi
pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;

2. Basis Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah
yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah
yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya basis pajak
yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang
berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di
banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah
yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan yang
utama untuk mempertahankan ditingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Provinsi);

3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada
Pemerintah Pusat;

4. Pajak Daerah harusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar
pajak daerah, obyek dan subyek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah
dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah;

5. 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);

6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk
menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya harus elastis
sepanjang waktu dan harusnya tidak terlalu berfluktuasi;

7. Pajak yang diserahkan kepada daerah harusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan
kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data,
seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum (law enforcement) dan
komputerisasi;

8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua
tingkat pemerintah, namun penyerahan kewenangan pemungutan kepada daerah akan tepat
sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pajak daerah dan retribusi memegang peranan yang

penting untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan ekonomi

daerah.

14 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, h. 95.

15 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2010, h. 224.
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Dalam hal ini mekanisme cara pemungutan pajak daerah tersebut sedasar dengan sistem

pemungutan pajak yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah :

 Official Assesment System
Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi
atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus / aparat pajak.

 Self Assesment System
Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

 With Holding System
With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang dimana besarnya pajak dari Wajib Pajak
tersebut yaitu yang terutang telah dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga16.

Sedangkan untuk pemungutan pajak daerah mekanisme pemungutannya sebagaimana

berikut, yakni :

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dapat
dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau official assesment adalah :
1. Pajak Reklame;
2. Pajak Air Tanah; dan
3. Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dapat
dipungut dengan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak atau self assesment adalah :
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan Umum;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Sarang Burung Walet; dan
8. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam sistem self assesment wajib pajak dipercayakan untuk menghitung sendiri,

menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang pada daerah. Dalam

sistem ini terkandung unsur keadilan karena wajib pajak sendirilah yang mengetahui tentang

besarnya pajak yang harus dibayar. Apartur pajak lebih berfungsi sebagai pengendali dan

pengawas terhadap pelaksanaan Undang-undang. Self assesment yang diharapkan dapat

mendorong tingkat kesadaran membayar pajak dari masyarakat yang pada akhirnya dapat

menambah jumlah wajib pajak.

16 Erly Suandy, op.cit, h. 95.
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Sejalan dengan semangat otonomi daerah tersebut pemungutan pajak daerah realitanya

overlapping dengan pemungutan pajak pusat sehingga terjadi pemungutan pajak ganda yang

memberatkan wajib pajak. Hal ini nampak dalam pemungutan pajak daerah yakni pajak restoran

yang memuat juga tax services (pajak pelayanan) yang pada dasarnya karakteristik keduanya

berbeda, namun pada hakekatnya subyek dan obyek pemungutan pajaknya hampir sama.

Menurut pengamatan selama ini yang terjadi menunjukkan rasio peningkatan pajak

restoran yang semakin tinggi, pajak yang tinggi tersebut juga disertai dengan penetapan harga

yang sudah mahal. Pajak restoran yang ditetapkan dengan tarif 10% persen, ditambah pajak

pelayanan (service) yang beragam nilai persentasenya mulai mengakibatkan keberatan dari

konsumen. Mulai banyak keluhan yang muncul dari berbagai pihak terhadap Pemerintah yang

masih belum mendapat respon atau tanggapan dari Pemerintah. Banyak konsumen beranggapan

bahwa restoran itu menawarkan produk dan jasa, maka harusnya produk dan jasa tersebut sudah

menjadi satu rangkaiannya dengan penetapan harga. Namun, saat ini di sejumlah restoran,

terutama restoran yang berada di pusat perbelanjaan / mall menetapkan perbedaan dengan harga

makanan dan minuman yang beli konsumen ditambah pajak restoran nya dengan munculnya

pajak pelayanan (service) yang bisa dibilang bahwa konsumen membayar jasa pelayanan

pegawai restoran tersebut secara double atau terkena pajak ganda.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka untuk memberikan jaminan kenyamanan dan

perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap permasalahan pajak ganda tersebut, maka wajib

pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak sebagaimana

diatur Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.
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Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang selengkapnya berbunyi

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas sesuatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( Skpkb)
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (Skpbt)
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
e. Pemotongan atau pemungutaan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang undangan perpajakan.

Dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diberikan
kesempatan yang luas kepada wajib pajak yang merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan
oleh Direktur Jendral Pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 tidak
secara tegas mengatur mengenai dasar-dasar umum pengajuan gugatan banding meskipun salah satu syarat
pengajuan gugatan banding adalah penggugat harus mengemukakan alasan-alasan yang jelas mengenai dasar
gugatan. Artinya, pengajuan yang tidak disertai alasan-alasan yang jelas maka dipastikan akan ditolak17.

Penyelesaian sengketa pajak terdapat dua bentuk penyelesaian, kedua bentuk tersebut

menyebabkan ada perbedaan hukum acara masing-masing. Pertama, penyelesaian sengketa pajak

pada Pengadilan Pajak (Banding dan Gugatan) maupun MA (Peninjauan Kembali) yang hukum

acaranya secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985. Kedua, penyelesaian sengketa pada Dirjen Pajak (keberatan dan

permohonan peninjauan) di mana tidak terdapat pengaturan hukum acara secara khusus, bukan

berarti tidak ada, tapi diatur dalam UU KUP dan perundang-undangan lain dibawahnya18.

Tahapan penyelesaian pajak diatas juga berlaku bagi sengketa pajak ganda jika ada yang

melaporkan kejadian tersebut ke Dirjen Pajak berkaitan tentang terlanggarnya hak-hak wajib

pajak.

17 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Refika
Aditama, Bandung, 2006, h. 55.

18 Ibid., h. 81.
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Penyelesaian permasalahan pajak ganda tersebut harus sedasar dengan asas transparan dan

asas akuntabilitas sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Pasal 3
Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Angka 4
Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Angka 7
Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas pemungutan pajak di restoran yang berupa Pajak daerah

restoran, yakni Pajak Pelayanan (Tax Service) atau yang lebih cocok digunakan istilah service

charge, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sekarang dikenal hanya dengan sebutan pajak

restoran mengandung pajak ganda yang memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu sebagai

realisasi atas asas negara hukum terbuka jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak

berdasarkan untuk mengajukan penyelesaian sengketa pajak ganda berdasarkan asas transparansi

dan asas akuntabilitas sedasar dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana karakteristik Pajak Ganda Restoran dari segi kajian yuridis perpajakan?
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b. Apakah penyelesaian terhadap Pajak Ganda Restoran telah berdasarkan asas transparansi

dan akuntabilitas?

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini berjudul “ Kajian Yuridis tentang Penyelesaian Pajak Ganda Restoran

Berdasarkan Asas Transparansi dan Akuntabilitas”, judul ini merupakan gambaran nyata

tentang adanya pemungutan pajak ganda yang sudah mulai terjadi belakangan ini. Disebut kajian

yuridis karena dalam skripsi ini penulis ingin memaparkan sejauh mana ketetapan pajak itu

diperbolehkan dalam hal dibuat sendiri. Judul ini ada, karena sudah banyak konsumen yang

mengeluh tentang adanya pajak ganda namun tidak mengetahui ketentuan yuridisnya, maka

dalam skripsi ini hukum akan menjelaskan pajak ganda tersebut. Seperti di dalam judulnya, isi

pembahasan juga akan mencari upaya penyelesaian pajak ganda restoran ini, agar tidak terjadi

lagi tumpang tindih pajak yang dipandang semakin menjulang tinggi persentasenya. Asas

transparansi dan akuntabilitas disini dimaksudkan agar di dalam penyelesaian sengketa pajak

ganda lebih mengedepankan asas transparansi dan asas akuntabilitas sehingga akan tercipta

pemungutan pajak yang berkeadilan bagi wajib pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisa karakteristik dalam pelaksanaan Pajak Ganda Restoran di

pandang dari segi kajian yuridis perpajakan.

b. Untuk menganalisa penyelesaian terhadap adanya Pajak Ganda Restoran berdasarkan

asas transparansi dan akuntabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan

khususnya pemikiran dan masukan pada Pemerintah, khususnya Dirjen Pajak dan
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Pemerintah Daerah dalam rangka lebih memperhatikan restoran yang menetapkan

pajak tambahannya sendiri sehingga seakan-akan memberi kebebasan otonomi

restoran untuk mengatur pajaknya sendiri.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan substansi

disiplin bidang ilmu hukum bagi penelitian-penelitian mengenai sistem pemungutan

pajak ganda, dalam hal mencari, mendapatkan, serta mengembangkan pemikiran

terbaru terkait dengan pelaksanaan penerapan sistem administrasi pemungutan pajak

restoran, dalam rangka membenahi sistem perpajakan di Indonesia, khususnya di

sejumlah restoran saat ini yang menerapkan kebijakannya sendiri dalam

melaksanakan atau menetapkan pajak diluar kewajiban dalam penetapan Pajak

Restoran itu sendiri.

1.6 Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah Sosio Legal Research. Studi sosiolegal ini

melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat

dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implifikasinya terhadap subyek hukum,

dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut

merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu secara bagaimana19.

Melalui pendekatan sosiolegal bahwa hukum tidak dipandang sebagai peraturan atau

kaedah-kaedah saja tetapi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana

hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum yang diberlakukan20.

a. Pendekatan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemasalahan, maka dalam penelitian proposal skripsi

ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dilakukan dengan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) yaitu peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam

19 Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2009, h. 177-178.

20 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 43.
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peraturan perundang-undangan21, yakni tentang peraturan pajak. Serta pendekatan konsep

(conceptual approach) melalui meneliti konsep-konsep hukum yang digunakan yang

terkait dengan sistem pemungutan pajak. Pendekatan yuridis digunakan sebagai acuan

dasar yaitu berupa peraturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-

Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan

perundang-undangan lainnya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data kepustakaan

dan pengamatan lapangan yang terkait untuk menunjang permasalahan yang hendak

diteliti. Dalam hal ini data kepustakaan berupa :

 Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas

yaitu :

a. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

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

Daerah;

c. Peraturan Daerah Surabaya tentang restoran Nomor 4 Tahun 2011;

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang

dibahas.

 Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer, dimana

bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur,

catatan-catatan kuliah dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan topik

yang sedang dibahas.

21 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 96.
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Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer yang terdiri dari :

a. Buku-buku atau literatur yang membahas sesuai dengan permasalahan yang

diteliti;

b. Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, makalah hasil penelitian

dan lain-lain.

c. Kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, atau Belanda, dan lain-lain ;

d. Kamus-kamus yang memuat peristilahan hukum;

e. Ensiklopedia Hukum; dan

f. Situs di internet dan bahan lain yang menunjang penelitian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh secara sistematis dan kemudian diinventarisir dan

dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang hendak dibahas. Selanjutnya bahan

hukum yang sudah diinventarisir kemudian dipilah-pilah dan kemudian disusun kembali

berdasarkan kualifikasi sesuai dengan obyek yang diteliti. Setelah itu akan dilakukan

pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip khusus, yang artinya bahwa setelah

berlakunya ketetapan pajak ganda di sejumlah restoran saat ini dapat diketahui pengaruh

dan dampaknya bagi konsumen serta kajian yuridisnya dipandang dari segi boleh atau

tidaknya ketetapan tersebut diberlakukan.

Untuk selanjutnya analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu

dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan

terhadap permasalahan yang dibahas serta akan dicantumkannya bukti-bukti nyata adanya

pajak ganda di sejumlah restoran yang ada sehingga akan diperoleh jawaban yang amat

sangat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini sebagai sistematikanya dari 4 (empat) bab dan masing-masing

bagian terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bagian terbagi dalam beberapa sub bab

sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, merupakan pengantar awal yang didalamnya tertuang latar belakang

permasalahan, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum serta

pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai karakteristik

pemungutan pajak ganda di sejumlah restoran saat ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan perundang-undangan

lainnya. Dari pembahasan Bab II ini diharapkan akan diperoleh jawaban dari permasalahan

pertama.

Bab III, pada bab ini penulis akan membahas mengenai penyelesaian dalam sistem

pemungutan pajak ganda ini sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas sehingga

ditemukan upaya untuk mencari solusinya. Dari pembahasan Bab III ini akan diharapkan

diperolehnya jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada sehubungan dengan

permasalahan kedua.

Bab IV, Penutup, merupakan akhir dari penulisan yang hendak menguraikan ikhtisar hasil

pembahasan yang akan dituangkan dalam sub bab kesimpulan, serta akan menyampaikan

gagasan atau alternatif penyelesaian yang akan dituangkan dalam sub bab saran.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PAJAK GANDA RESTORAN 
BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

NABILA




