
BAB II
KARAKTERISTIK PAJAK GANDA RESTORAN DARI SEGI KAJIAN YURIDIS

2.1 Kriteria Pajak Ganda Secara Umum

Di dalam dunia perpajakan acap kali terjadi banyak permasalahan yang tidak memenuhi

kriteria Undang-undang perpajakan di Indonesia. Masalah-masalah dalam bidang perpajakan

antara lain ialah masalah korupsi oleh oknum-oknum petugas pajak yang masih banyak

berkeliaran dan tidak pernah dihukum. Adapula masalah suap menyuap antara wajib pajak dan

oknum pajak, masalah pajak berganda, dan masalah-masalah lain di dalamnya. Di dalam kasus

ini, akan dibahas masalah pajak berganda.

Dalam beberapa kepustakaan pemahaman pajak ganda adalah sebagai berikut;

Menurut Black’s Law Dictionary, 1. Double taxation is the imposition of two taxes on the same
property during the same period and for the same taxing purpose. 2. The imposition of two taxes on
one corporate profit, esp., the structure of taxation employed by subchapter C of the Internal
Revenue Code, under which corporate profits are taxed twice, once on the corporation when
earned and once on the shareholders when the earnings are distributed as dividends1.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak berganda di dalam Black’s Law Dictionary ini

adalah pengenaan dua pajak dalam obyek pajak yang sama selama waktu yang sama dan untuk

tujuan perpajakan yang sama pula.

Dalam buku Erly Suandi, bahwa pajak ganda (double taxation) dapat dibedakan menjadi

pajak ganda nasional dan pajak ganda internasional, pajak ganda nasional adalah pajak yang

dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek pajak yang sama oleh suatu negara. Sedangkan

pajak ganda internasional, merupakan masalah pokok dalam hukum pajak internasional

disamping hal-hal lainnya2.

1 A. Garner, Bryan, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, United State of America, 2005, 2150.

2 Erly Suandi, op.cit, h. 153.
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Kalimat pajak ganda sebenarnya bukan diawali di Indonesia. Pajak ganda justru lebih

dikenal lewat pajak ganda internasional. Pajak berganda seringkali terjadi karena adanya

transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang melintasi batas negara, hal ini dapat

menyebabkan pungutan pajak dilakukan sebanyak dua kali, di negara sumber dan di negara

domisili. Pajak ganda internasional ini diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh

dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam

periode yang identik. Dapat pula diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua

negara (atau lebih) terhadap subjek pajak yang berlainan atas objek pajak yang sama3.

Pajak berganda dalam arti umum adalah suatu pemungutan pajak yang dilakukan atas

objek pajak yang sama (baik merupakan barang maupun jasa) sebanyak lebih dari satu kali. Ini

adalah definisi umum dikalangan masyarakat, sekaligus kriteria dari apa yang dimaksud pajak

berganda. Pengertian pajak berganda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengertian secara

luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas, pajak berganda meliputi setiap bentuk

pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda (double

taxation) atau lebih (multiple taxation) atas suatu fakta fiskal (subyek dan/ atau obyek pajak).

Sedangkan pengertian pajak berganda secara sempit yaitu, pajak berganda dianggap dapat terjadi

pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subyek dan/ atau obyek pajak dalam

satu administrasi pajak yang sama4.

Pajak berganda dalam arti luas, sesuai dengan Negara (yurisdiksi) pemungut pajaknya,

dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :

1. Internal (domestic)

3 Jaja Zakaria, Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5.

4 Caesar Boris Khomaro, Pengembalian Pajak Berganda Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah,
Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 36.
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2. Internasional

Pajak berganda yuridis terjadi apabila atas penghasilan yang sama yang diterima oleh orang yang

sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara, sedangkan pajak berganda ekonomis terjadi

apabila dua orang berbeda (secara hukum) dikenakan pajak atas suatu penghasilan yang sama

(atau identik)5.

Sebenarnya pengenaan pajak atas transaksi perdagangan barang dan atau jasa yang

melintasi batas negara dipengaruhi oleh asas yang dianut oleh tiap-tiap negara di dunia. Secara

umum asas-asas yang sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak

adalah6:

a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/recicende principle);
b. Asas sumber (source principle);
c. Asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship

principle).

Berdasarkan asas domisili, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang

pribadi tersebut merupakan penduduk (recindent) atau berdomisili negara itu atau apabila badan

yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Negara yang menganut asas sumber akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan

hanya apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang

bersangkutan dari sumber-sumber yang ada di negara itu. Negara yang menganut asas

nasionalitas atau kewarganegaraan akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan apabila

penghasilan tersebut diperoleh warga negaranya7.

5 Kneclitle, Basic Problems in International Fiscal Law, 1979.

6 Jaja Zakaria,op.cit, h. 2.

7 Ibid.
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2.1.1.Kriteria Pajak Ganda di Indonesia

Beranjak dari berbagai asas pemungutan pajak yang ada, jika dikaitkan dengan ketentuan-

ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah

diubah dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur mengenai subyek dan

obyek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber

sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang

persial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subyek pajak untuk

orang pribadi8.

Dalam hal menyangkut pajak ganda Indonesia, bila seorang penduduk Indonesia

memperoleh penghasilan dari negara mitra, yang menurut ketentuan-ketentuan perjanjian

perpajakan dapat dikenakan pajak di negara mitra, maka Indonesia berdasarkan ketentuan

Undang-undang pajak nasionalnya, akan memberikan pengurangan pajak sejumlah pajak

penghasilan yang dibayar di negara mitra. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak boleh

melebihi sejumlah pajak penghasilan yang diperkenankan di Indonesia atas penghasilan di

negara mitra tersebut9.

Ketentuan-ketentuan mengenai penghindaran pajak ganda yang diatur dalam pasal 24

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1994 tanggal

29 Desember 1994 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tanggal 19

April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri tersebut di atas, pada garis besarnya adalah sebagai

8 Ibid., h.4.
9 Ibid., h. 189.
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berikut. Wajib pajak yang dapat mengkreditkan pajak luar negeri (Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

24) adalah wajib pajak dalam negeri yaitu sebagai berikut10

1) Untuk wajib orang pribadi

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;

b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan;

c. Orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan menyatakan

niatnya untuk tinggal di Indonesia, yang telah membayar atau terutang pajak

penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya diluar

negeri.

2) Untuk wajib pajak badan, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang telah

membayar atau terutang pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima

atau diperolehnya di luar negeri.

2.1.2.Kriteria Pajak dan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Sumitro dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak (Eresco Bandung

1992),

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat
adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Negara
adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga
berarti kelangsungan masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup
masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang
bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk
kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan
harus dibiayai dari penghasilan negara. Penghasilan negara itulah yang berasal dari rakyat
melalui pungutan pajak11.

10 Ibid., h. 190-191.
11 Erly Suandi, op.cit, h. 5.
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Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang

berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal

ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain ;

1. Menurut Rochmat Sumitro yang dikutip oleh Mardiasmo menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat

ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”12.

2. Menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh Erly Suandy menyatakan bahwa :

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa

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

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum13.”

Dari kedua pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan

pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya

ditunjukan adanya kontra prestasi oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran

yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

12Ibid., h. 8.

13 Ibid., h. 7.
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Jadi hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara

pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak14.

Dalam hal ini regulasi pemungutan pajak harus memperhatikan filosofi dan asas-asas

pemungutan pajak sebagai jaminan atas asas keadilan wajib pajak. Adapun filosofi pajak yakni15;

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta

benda perseorangan. Oleh sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk

mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang

diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari

pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari

si wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya

pikul si wajib pajak.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (Organische Staatsleer) yang mengajarkan bahwa

negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di

bidang pajak. Dengan sifat itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak

dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

e. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat,

dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk

membawanya ke arah tertentu.

14 Ibid., h, 12.

15 Ibid., h, 20.
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Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yakni dikenal dengan Fourth Maxims

atau The Four Maxims yang dibahas dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The

Wealth of Nations diuraikan sebagai berikut16:

1. Equality

- Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

keamampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah

perlindungan pemerintah.

- Dalam hal equality ini negara tidak di perbolehkan mengadakan diskriminasi di

antara sesama Wajib Pajak.

2. Certainty

- Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi

(not arbitary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai

subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment

- Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat

sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan

pajak.

4. Economic of Collections

- Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan

sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih

besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.2 Kriteria Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah

Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN

sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang

merupakan objek dari PPN. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat

nasional, regional, maupun Internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang

16Ibid., h. 19.
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baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari

transaksi sebelumnya yang pengenaan PPN-nya belum diatur dalam Undang-Undang PPN dan

PPn BM17.

Secara khusus, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai di atur dalam pasal 1 angka 17

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor

atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang. Bahwa sebagai

realisasi dari asas legalitas pemungutan pajak PPN harus sedasar dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009, yakni subyek pajak, obyek pajak, dan dasar pengenaan pajak harus

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan. PPN ini merupakan pajak objektif, yakni pajak yang

dikenakan dengan melihat objek pajaknya, bukan subjek pajak.

2.2.1.Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau melakukan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-undang ini. Beberapa Pengusaha Kena Pajak di dalam pasal 3A, yaitu:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Pengusaha kecil

sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak.

17 Caesar Boris Khomaro, op.cit, h. 20.
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2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

2.2.2.Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai,

maka objek pajak dari pertambahan nilai ialah :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. Impor Barang Kena Pajak;

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah

Pabean;

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. Ekspor Jasa Kena Pajakoleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.3.Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2009, yaitu jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
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- Harga jual dalam pasal 1 angka 18 adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk

PPN yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan

dalam Faktur Pajak.

- Penggantian dalam pasal 1 angka 19 adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tapi tidak termasuk PPN

yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam

Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima

Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/ atau oleh penerima manfaat Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean.

- Nilai Impor dalam pasal 1 angka 20 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang

Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut

menurut Undang-undang ini.

2.2.4.Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam pasal 1 angka 27 adalah bendahara pemerintah,

badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut,

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan

Barang Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintahan tersebut.
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Tarif dalam pemungutan pajak Pertambahan Nilai ialah 10% (sepuluh persen), pajak tersebut

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar

Pengenaan Pajak.

Disadari atau tidak, Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang

menggunakan withholding tax. PPN sebenarnya adalah Pajak yang dikenakan pada aktivitas

konsumsi, sesuai dengan tujuan pengenaannya maka PPN dipungut dari Pembeli Barang/Jasa

Kena Pajak oleh Penjual Barang/Jasa Kena Pajak. Tetapi ada kondisi khusus bahwa justru

Pembeli Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang memungut PPN, sehingga sering disebut sebagai

wajib pajak.

2.3 Kriteria Pajak Daerah

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

mengatur kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 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;
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;
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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 tanggungjawab 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.

2.3.1. Subjek, Objek, Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak sesuai yang

diatur dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sedangkan objek pajak daerah terdiri dua, bagi Provinsi, obyeknya adalah Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Bagi kabupaten/kota, objeknya ialah Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
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Dasar Pengenan Pajak adalah nilai uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak

yang terutang dari obyek pajak diatas.

2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Rochmat Sumitro : “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi)

yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum18”.

Kata “dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar maka utang

tersebut ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, lelang, sita, dan sandera. Dengan

demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;

b. Jasa timbal tidak ditunjukkan secara langsung;

c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

d. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan

subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak

kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Menurut sistem pemungutan pajak

dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu official assesment system, self assesment system, dan

with holding system.

18 Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar Perpajakan, cet. VII, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2.
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2.4. Kriteria Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran dan

tarif tertinggi ialah 10% (sepuluh persen). Pajak restoran ini dipungut oleh pemerintah daerah

berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri. Pajak restoran diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam

Peraturan Daerah yang penulis kaji di dalam penulisan ini yakni Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 dan juga Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009.

2.4.1.Subyek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas

pembelian makanan dan/ atau minuman dari Restoran tersebut. Sedangkan Wajib Pajak Restoran

adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Subjek dan Wajib pajak restoran

di cantumkan dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengertian Subyek Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4

Tahun 2011 adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari

Restoran, tidak termasuk subyek pajak restoran adalah konsulat, kedutaan dan perwakilan negara

asing dengan asas timbal balik.

2.4.2.Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang

disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi

oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk
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objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya

tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengertian Objek Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4

Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan di Restoran meliputi restoran, rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, depot, puja sera/food court, toko roti/ bakery, jasa boga/katering dan

kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Restoran termasuk obyek pajak, sedangkan

pembeli yang membeli makanan di Restoran termasuk subyek pajak.

Objek pajak restoran selain tercantum di Perda Surabaya juga tercantum dalam pasal 37

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

2.4.3. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang

seharusnya diterima oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran tercermin dalam pasal 39

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

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah

pembayaran. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak restoran yang

terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran beralokasi. Tarif pajak restoran ini sesuai

dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2.4.4.Sistem Pemungutan Pajak Restoran
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Pajak restoran, yang notabene menggunakan self assesment system atau sistem

pemungutan dimana wajib pajak menghitung sendiri atas pajak yang ditanggungnya, merupakan

pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/catering.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna

meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi

dari sistem ini adalah bahwa masyarakat/Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara

perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti

kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, perhitungan, atau sanksi apa

yang akan diterima bila melanggar ketetapan pajak.

2.4.5. Tax Service (Pajak Pelayanan)

Tax Service dan/ atau service charge dalam Black’s Law Dictionary bisa diartikan seperti

dibawah ini19:

Tax : a charge, usu. Monetary, imposed by the goverment on persons, entities, transactions, or
property to yield public revenue.
Service : the formal delivery of some other legal notice, such as a pleading (be sure that certificate
of service is attached to the motion)
Service – Occupation Tax : a tax imposed on persons who sell services, usu. Computed as a
precentage of net cost of the tangible personal property (e.g materials, and goods) transferred as
an incident to the sale.
Service Charge : a charge assessed for the performing of a service, such as the charge assessed by
a bank against the expenses of maintaining or servicing a customer’s checking account.

Jika di simpulkan maka pajak pelayanan sebenarnya adalah pajak yang dikenakan pada

orang-orang yang menjual jasa, yang dihitung sebagai presentase dari biaya bersih milik pribadi

yang nyata dan digunakan sebagai insiden untuk penjualan. Namun, dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 maupun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 besarnya pajak restoran

19 A Garner, Bryan, Op.cit.
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ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga setiap makanan dan minuman yang

diperjualbelikan. Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur tentang adanya tax service tersebut, sehingga tax service

perlu dipertanyakan kepastian hukumnya karena dinamakan “pajak”. Seharusnya kata tax service

ini lebih condong disebut service charge.

2.4.6. Bon atau Bill Transaksi Pembayaran

- Dalam pasal 8 Perda Bandung Nomor 28 Tahun 2009 adanya kewajiban pada setiap

bentuk transaksi restoran atau rumah makan yang mengharuskan menggunakan bon

alias bill.

Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa setiap wajib pajak harus menggunakan bon penjualan /

bill untuk setiap transaksi pelayanan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

- Setiap bon / bill harus memiliki tanda perforasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan

secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah;

- Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perforasi / legalisasi adalah

sebesar 25 perbulan dari dasar pengenaan pajak / dpp;

- Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon atau bill dikenakan sanksi sebesar 2 %

perbulan dari dasar pengenaan pajak.

2.5. Kajian Yuridis Pajak Berganda Restoran

Dalam konteks perpajakan ganda ini, masyarakat atau pembeli dituntut untuk membayar

dua kali untuk layanan publik tertentu, dalam hal ini ialah pajak restoran. Dengan adanya

pembayaran ganda, membuat semakin tidak sistematisnya pilar-pilar perpajakan di Indonesia

yang seharusnya sudah di tetapkan di dalam Undang-Undang Pajak Daerah maupun Undang-

Undang Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau dengan syarat-syarat lain

yang sudah dicantumkan.
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Restoran, yang notabene sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita ketahui bersama, hanya

diizinkan mengambil pajak selayaknya yang telah di putuskan, yakni 10%. Sedangkan service

charge atau pajak pelayanan restoran yang baru marak pada awal-awal bulan tahun 2012 ini

masih menjadi simpang siur pembicaraan masyarakat yang terkena imbasnya atau sudah pernah

ikut merasakan double tax ini. Apakah ada dasar yang dipakai dalam menetapkan pajak ganda ini

atau ini hanya kebijakan sepihak dari restoran. Penulis mengkaji kenaikan pajak ganda dari dua

daerah di Indonesia, yaitu Bandung dan Surabaya.

2.5.1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran di

Bandung

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dan untuk

menetapkan otonomi daerah ini, maka ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009

ini di Kota Bandung.

Pembayaran pada restoran berarti jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai

imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha

restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Dalam pasal 5 Perda restoran di Bandung ini,

dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran, lalu

dijelaskan pada pasal 6 tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Sesuai dengan perintah walikota tentang peraturan daerah, maka terdapat poin penting

seperti di bawah ini :

 Bahwa dalam Bab I ketentuan umum pasal 9, Pajak Restoran yang selanjutnya

disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran.

 Bahwa dalam bab III tentang dasar, tarif dan cara penghitungan pajak, pada pasal

6 hanya di jelaskan jika pajak restoran di bandung hanya dikenai 10%.
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2.5.2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Bahwa dalam perda Surabaya diuraikan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/

atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, jasa boga/katering dan kegiatan usaha

lainnya yang sejenis (pasal 1 angka 12).

 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (pasal 1 angka

11)

 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan di

restoran (pasal 10 ayat 1)

 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran (pasal 10 ayat 2)

 Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. (pasal 10 ayat 3)

 Tarif pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen) (pasal 13)

Jika diambil kesimpulan bahwa pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang

dikonsumsi pembeli adalah pelayanan yang harus disediakan restoran dengan tarif pajak 10%

dan tidak di atur tarif pajak tambahan.

Kajian diatas sesuai dengan locus atau tempat pertama kali penulis menemui double tax

atau pajak ganda ini. Kesimpulan dari sekilas perda yang penulis cantumkan ialah bahwasannya

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada restoran ialah 10%. Hal ini, membuat kita

mengingat tentang dasar atas pajak sesuai bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu segala pajak

untuk kegunaan kas negara ialah berdasarkan Undang-undang. Bahkan di negara maju seperti

Inggris dan Amerika Serikat terdapat falsafah pajak yaitu No Taxation without representation

(Inggris) dan Taxation without representation is roberry (USA).
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Berdasarkan realita yang terjadi setiap restoran yang penulis datangi, jawaban dari mereka

relatif sama. Pajak ganda merupakan kebijakan yang diturunkan oleh setiap management dari

sebuah mall, kepada restoran/cafe yang berdiri di mall tersebut. Pendapat dari salah satu

pramusaji di sebuah restoran yang penulis datangi, bahwa adanya pajak ganda ini berasal dari

banyaknya restoran tersebut kehilangan barang-barang di meja tamu. Contohnya saja tempat tisu,

sendok atau garpu kecil, bahkan mainan-mainan kecil yang berkemungkinan untuk diambil atau

dibawa oleh tamu yang berada di restoran tersebut. Karena kejadian tersebut maka ganti rugi

ialah berpusat pada pramusaji-pramusaji yang sedang melakukan tugasnya saat itu. Maka dari

itu, diberlakukannya pajak ganda agar meringankan pramusaji sehingga tidak perlu adanya ganti

rugi.

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan untuk pelayanan atas restoran. Selanjutnya,

restoran adalah tempat untuk menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dan

dipungut bayaran tidak termasuk usaha tata boga dan katering. Dari kutipan di atas, yang

dimaksud pajak restoran ialah pajak sebesar 10% itu sendiri, yang notabene menjadi satu-satunya

pajak yang dikenakan atas pelayanan atas restoran tersebut. Jadi, jelas dikatakan, bahwa

pelayanan pada restoran sudah dirangkap didalam pajak itu sendiri, yakni Pajak restoran sebesar

sepuluh persen, bukan pajak pelayanan atau servie charge sesuai fenomena yang ada.

Restoran yang menetapkan pajak ganda atas pajak pelayanan atau service charge ini

beragam macamnya. Ada salah satu restoran yang menaikkan sebesar 5%, ada yang 6%, bahkan

ada yang mencapai 10%. Tentu yang menetapkan 10% ini sangat tinggi pengenaannya,

mengingat jumlah harga makanan yang dipilih pembeli, di tambah pajak restoran 10% dan

ditambah lagi pajak pelayanan atau tax service atau yang harusnya disebut service charge karena

ini merupakan pajak dan tarifnya sebesar 10%. Di hitung dan di amati secara berkala, restoran
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yang menetapkan pajak ganda ini bisa meraup untung yang berlebih, mengingat prosentase

peminat konsumen atas makanan di dalam sebuah mall sangat tinggi. Bahkan service charge ini

tidak menentu, pernah dalam satu restoran yang sama pajak pelayananya tidak sama, tergantung

banyak pembeliannya. Bahkan ada satu restoran yang jumlah harga pelayanan atau service nya

tergantung berapa kali pembeli atau konsumen meminta bantuan pramusajinya selama berada di

restoran tersebut.

Baru-baru ini justru ada restoran yang tidak dicantumkan prosentase pajaknya. Hanya

sejumlah harga yang merujuk ke pelayanan di dalam restoran tersebut. Semakin lamanya pajak

ganda ini berlangsung, semakin banyak pula masyarakat atau pembeli yang mulai menyadari

tentang dua pajak di dalam satu tempat ini. Pada awal tahun, hasil riset, masyarakat belum terlalu

menyadari dan mengerti tentang pajak ganda ini. Namun, pada akhir tahun ini, pajak ganda

mulai ramai diperbincangkan.

Benarkah diperbolehkan adanya double tax tersebut, ataukah kebijakan restoran tersebut

harus di tinjau lagi oleh dinas perpajakan. Adanya salah satu pendapat masyarakat bahwa

restaurant yang cukup representatif, memberi service yang bagus yang bisa membebankan

service 5 %, tapi bukan tax (pajak). Adanya service charge ini dibagi untuk perusahaannya,

disebabkan adanya kerusakan, kehilangan, panggilan “permintaan tolong” kepada pramusaji,

namun bukan untuk masing-masing customer, namun pajak ini dibuat menyeluruh dan merata.

Semua customer wajib membayarnya, karena harga ini sudah menjadi satu di lembaran bon / bill.

Beragam pendapat tentang adanya service charge ini, bahkan salah satu customer pernah

merasakan terkena 11% di pajak pelayanan, lebih tinggi prosentasenya dibanding perda yang

ditetapkan pemerintah.
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Menurut Gatot Purwoko, mengungkapkan di beberapa negara yang tidak memiliki budaya

memberi tip pada petugas yang melayani di restoran, biaya Service Charge sering atau normal

dikenakan. Umumnya, uang tersebut setelah dikumpulkan dalam sebulan akan dibagi dua.

Sebagian (besar) untuk menjadi tambahan penghasilan bagi para petugas; dan sebagian lagi

(kecil) untuk pengganti biaya kerusakan atau kehilangan alat pelayanan, seperti piring dan gelas

pecah. Pada beberapa restoran yang memiliki karyawan kompak, biasanya ada sebagian kecil

lagi yang disimpan untuk digunakan bila ada dari mereka mengalami kesulitan atau musibah. Di

negara yang tidak ada kebiasaan tipping, service charge income digunakan untuk memberikan

incentive kepada person yang memberikan service. Tapi survey di Singapore oleh Straits Times

sekitar tahun 2005 membuktikan kalau service ini kebanyakan dikuasai sebagai ekstra income

oleh owner sebuah restoran20.

Realitanya, kita makan di restoran atau tempat makan lainnya masih tercantum PPN 10 %

dan Service Tax. Hal ini sebagaimana ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana terakhir di atur dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Hotel dan Restoran

dengan tarif 10%.

Dalam hal ini setiap orang yang makan di restoran akan dikenakan pajak untuk PB1 atau

pajak daerah. Untuk itu perlu disosialisasikan kembali mengenai aturan pajak mengenai makanan

dan minuman kepada konsumen dan pengusaha oleh pemerintah. Pajak Pembangunan 1 ini

kemudian diatur kembali secara rinci dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai

20Service charge? Was: Re: [Jalansutra] Perhitungan service charge & tax,
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/milis-jalansutra/YgmwwA7nJF4, 9 September 2009,
dikunjungi pada 10 Januari 2013.
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana terakhir di atur dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Hotel dan Restoran dengan tarif 10%.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 8

tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada

perubahan pasal 4a disebutkan, makanan dan minuman bukan termasuk objek yang dibebankan

PPN. Walau demikian tetap ada yang namanya Pajak Restoran dan diatur dalam UU Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya

karena ditentukan oleh Peraturan Daerah masing-masing di daerah. Di Jakarta, pajak restoran

adalah 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8

Tahun 2003 tentang Pajak Restoran khususnya pasal 7. Menurut Perda, pajak restoran dipungut

atas pelayanan restoran. Intinya, pajak yang Anda bayarkan sebagai konsumen, semuanya akan

masuk kas daerah21.

Selain pajak, di beberapa restoran dan hotel juga dicantumkan services atau biaya servis

yang dibebankan pada konsumen. Berbeda dengan pajak, besaran services di tiap resto dan hotel

bisa berbeda. Besaran tersebut ditentukan oleh manajemen dan hanya dikenakan pada konsumen

yang dine in, besarannya rata-rata sekitar 5 persen.

Menurut Walker, restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung dapat

menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu22. Sedangkan pelayanan itu sendiri

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kemudahan yang diberikan sehubungan

dengan proses jual beli barang dan jasa. Pelayanan merupakan suatu proses “pemenuhan

21 Novita Penker, Masih Perlukah Memberi Tip di Restoran,
http://novitapenker.wordpress.com/2012/06/30/masih-perlukah-memberi-tip-di-restoran/, 30 Juni 2012,dikunjungi
pada 15 Desember 2012.

22
Petra Christian, Teori Penunjang,

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/hotl/2010/jiu
nkpe-ns-s1-2010-33404016-14937-fast_food-chapter2.pdf, 2010, dikunjungi pada 10 Januari 2013.
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kebutuhan” melalui suatu aktifitas atau kegiatan orang lain, subyek dari pelayanan itu sendiri

adalah bahwa pelanggan dapat memberikan reaksi berbeda terhadap pelayanan tersebut23.

Definisi pelayanan sendiri tidak lepas dari kata “jasa”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

jasa adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu kepada orang lain, layanan, service. Jasa

juga bisa diartikan sebagai aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual

kepada orang lain. Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan

sesuatu yang tidak berwujud namun dapat dinikmati dan dapat digunakan untuk mencukupi

kebutuhan.

Dengan melihat beberapa definisi diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa restoran

adalah suatu perusahaan yang juga berkecimpung di bidang jasa, dimana sebuah restoran

menjual produknya yakni berupa makanan atau minuman, dan jasanya yang berupa pelayanan

dari restoran itu sendiri. Dengan mengamati hal tersebut, maka seharusnya tidak ada pajak ganda

atau double tax. Karena konsumen yang ada di restoran tersebut membayar produk serta jasa

pada restoran tersebut.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan dan

menyetujui UU No. 28 Tahun 2009 pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-

undang ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat

perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan

antara Pusat dan Daerah. Undang-undang ini mempunyai tujuan memberikan kewenangan yang

lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya

tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,

meningkatkan akuntabilitas daerah dalam pelayanan dan penyelenggaran pemerintah sekaligus

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, h. 571.
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memperkuat otonomi daerah, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis–jenis

pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah. Dasar itulah yang mendasari terbentuknya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah di Kota Surabaya, khususnya. Dengan peraturan daerah baru tersebut, penarikan

pajak sudah menggunakan aturan baru yang diatur dalam Perda. Terdapat delapan jenis pajak

yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2011 yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,

penerangan jalan, parkir, air tanah dan sarang burung walet24.

Perda baru tersebut memberikan banyak perubahan bagi pemerintah, pengusaha restoran

dan subyek pajak. Bagi pemerintah retribusi yang didapat semakin bertambah. Bagi pengusaha

restoran banyak pengusaha baru yang akan dikenakan pajak. Bagi subyek pajak tempat makan

yang sebelumnya tidak dikenai pajak harganya menjadi bertambah mahal yang disebabkan

pengenaan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka berikut ini adalah Perubahan-perubahan yang terjadi

setelah Perda Baru dikeluarkan serta bagaimana tingkat perkembangan Pajak Restoran selama

lima tahun terakhir di Kota Surabaya.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran digunakan data
target dan realisasi Pajak Restoran selama limatahun terakhir dapat dilihat dari tabel
berikut25 :

Tahun
Anggaran Target Realisasi % Pertumbuhan %

2007 68.864.047.452,00 70.991.797.036,00 103.09

2008 87.068.000.000,00 83.845.438.656,00 96,3 12.853.641.620,00 14,76

2009 103.899.977.000,00 94.758.955.098,00 91,2 10.913.516.442,00 10,5

24 Fd. Pravitasari. Dampak Kebijakan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011,
http://www.google.com/search?hl=id&newwindow=1&tbo=d&site=&source=hp&q=pendapatan+pajak+restoran+d
aerah+surabaya+2012&oq=pendapatan+pajak+restoran+daerah+surabaya+201&gs_l=hp.3...3795.42839.0.43279.52
.43.3.5.5.0.394.8025.10j10j18j5.43.0...0.0...1c.1.L5ZmQjf1Ukc, 2012, dikunjungi pada 5 Januari 2013.

25 Dinas Pendapatan Kota Surabaya. 2007-2012
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2010 117.000.000.000,00 115.459.616.842,00 98,68 20.700.661.744,00 17,69

2011 124.000.000.000,00 131.221.555.319,00 105,82 15.761.938.477,00 12,71

2012 142.556.800.000,00 97.180.598.913,00 68,17

Sumber Data : Dinas Pendapatan Kota Surabaya (Tahun 2012 terhitung dari bulan Januari - Juli)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan Pajak restoran pada

tahun 2007 melebihi target yang diharapkan. Tahun 2008 realisasi tidak memenuhi target yang

diharapkan namun mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Tahun 2009 realisasi tidak

memenuhi target namun mengalami pertumbuhan dari realisasi sebelumnya. Tahun 2010

realisasi tidak memenuhi target yang diharapkan namun mengalami pertumbuhan yang

signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 Realisasi mengalami perkembangan dan melebihi

target yang diharapkan. Tahun 2012 pajak yang terkumpul bulan januari hingga juli mengalami

perkembangan 68,17%. Realisasi ini dapat terus bertambah hingga mencapai akhir bulan

Desember26.

Kewenangan yang diberikan kepada Daerah tetap memiliki koridor larangan tersendiri bagi

daerah itu sendiri. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Perimbangan Keuangan, disebutkan

larangan daerah dalam upaya meningkatkan PAD, ada dua larangan bagi daerah, yakni :

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.

Bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan Pajak dan Retribusi

oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga

menyebabkan menurunnya daya saing Daerah. Sedangkan pungutan yang dapat menghambat

26 FD Pravitasari, Dampak Kebijakan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 di Surabaya,
http://www.google.com/search?hl=id&newwindow=1&tbo=d&site=&source=hp&q=pendapatan+pajak+restoran+d
aerah+surabaya+2012&oq=pendapatan+pajak+restoran+daerah+surabaya+2012&gs_l=hp.3...3795.42839.0.43279.5
2.43.3.5.5.0.394.8025.10j10j18j5.43.0...0.0...1c.1.L5ZmQjf1Ukc, 2012, dikunjungi pada 5 Januari 2013.
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kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-Daerah, dan kegiatan

impor/ekspor antara lain adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas

pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

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).

Dalam penerimaan PAD di daerah, peranan pajak daerah pada masa sekarang ini dimana

telah diterapkannya system otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah

untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi

system pemerintahan yang dulunya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi

dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah.

Dalam kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Perda, yang

diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam

melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulator.

Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk
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membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila

pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok,

pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas nyatalah peraturan daerah hanya mengatur legalisasi pajak

di restoran yakni berupa pajak restoran sebesar 10%, dan tidak ada pengaturan secara legal

mengenai service charge sehingga dapat dipastikan hasil pemungutan tax service atau yang

seharusnya disebut service charge bukan merupakan sumber pendapatan daerah. Dengan

didukung realita yang ada hasil pemungutan service charge masuk dalam kas restoran, serta

management mall itu sendiri. Dengan demikian pemungutan service charge sangat berpotensi

menimbulkan pajak ganda bagi wajib pajak yang menikmati makanan di restoran. Selain itu

pemungutan service charge bukan merupakan pajak, namun berupa pungutan liar yang dilakukan

restoran terhadap konsumen, tidak ada dasar hukumnya secara pasti sehingga bertentangan

dengan asas-asas yang dikemukakan Adam Smith, yakni asas Certainly, yang notabene

mengutamakan kejelasan pembayaran wajib pajak serta asas Economic of Collections, yakni

yang menekankan efisiensi dari pajak itu sendiri agar biaya pemungutan tidak lebih besar dari

penerimaan pajak itu sendiri, serta tidak relevan dengan ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 yang

menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

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