
Bab III

UPAYA PENYELESAIAN PAJAK GANDA RESTORAN

BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

3.1 Hak-Hak Wajib Pajak

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat), yang berarti Indonesia menjunjung

tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum

bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara

negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala

kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber

dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (Undang-undang) tidak

sah. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum

yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk

keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak

dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh

negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan hukum yang berlaku sehingga negara

tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan1.

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan

rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada

kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat

1 Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 1
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penguasa karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara

pada hakikatnya merupakan produk perjanjian di antara rakyat sehingga setiap hukum akan

mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah).

Indonesia sebagai negara hukum bercirikan negara kesejahteraan modern (welfare state modern)

yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara

kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi

sangat luas dan kadang kala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan

pajak. Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara

keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-undang

Perpajakan yaitu Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

mengakomodir mengenai berbagai hak-hak wajib pajak2.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak-

hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.

Kepastian besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat

Pemberitahuan apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat

ketetapan pajak (Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ).

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak

atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Pasal 27

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

2 Wirawan B Ilyas, Richard Burton, op.cit, h. 201.
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3. Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan

ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran

pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat

berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya

kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (

Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan

pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan

pemeriksaan.

Mengajukan permohonan membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak

benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007).

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa

apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007).

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)

bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. (Pasal

17C).

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: (Pasal 25 ayat 1 )
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a. Surat Ketetapan Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan

Keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan

peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1). (Pasal 27 ayat 1).

8. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan

pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya

atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang

yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. (Pasal 32 ayat 1).

9. Memperoleh imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding apabila

pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya,

sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan

kelebihan pembayaran pajak dan juga imbalan bunga sebesar 2% atas pembayaran lebih

sanksi administrasi. (Pasal 27A)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NABILA



10. Menolak petugas pemeriksa yang tidak memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan tidak

dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan tidak memperlihatkannya kepada Wajib

Pajak yang diperiksa (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

11. Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,

denda, dan kenaikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan

apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan diterima oleh KPP tidak ada suatu

keputusan, maka permohoanan pengurangan atau penghapusan dianggap dikabulkan (Pasal

26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

12. Mengajukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak

benar dan apabila setelah lewat waktu 12 bulan tidak ada suatu keputusan, maka

permohonan dianggap dikabulkan (Pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007)

13. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah Wajib Pajak melunasi

pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah

dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau

kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. (Pasal 44B).

Dari uraian hak-hak wajib pajak di atas, ketidakadilan dalam bidang perpajakan dapat

terhindar apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum pajak

merupakan sarana pendukung yang menghalalkan bagi pemerintah untuk memperoleh

pembiayaan dalam penyelenggaraan kewajiban negara. Konsekuensi sebagai negara hukum yang

bercirikan negara kesejahteraan modern diatur secara tegas dalam Pasal 23A Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan Undang-undang, sebagai hukum dasar yang harus ditaati oleh negara dalam

pengenaan, pemungutan, dan penagihan pajak bahwa seperti dalam pasal 23A.
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Selain itu, Pasal 23A UUD 1945 mengandung asas legalitas sebagai salah satu asas dalam

negara hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara kalau memerlukan

pajak. Asas legalitas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum wajib pajak,

tatkala negara memerlukan pajak3.

3.2 Timbulnya Permasalahan Perpajakan

Demi menjaga stabilitas pemasukan kas negara melalui pajak, maka sebagai wajib pajak

kita seharusnya mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan, akan tetapi bukan

berarti tidak ada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya, karena ada saja masyarakat

yang melakukan perlawanan dalam membayar pajak, perlawanan seperti ini merupakan salah

satu hambatan-hambatan yang ada di dalam masyarakat, perlawanan pajak dapat dibagi menjadi

dua bagian, yaitu4 :

 Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosialdan ekonomi

masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan

suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih

dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

 Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak seara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib

pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Di dalam kaitan pajak, sesuai dengan Undang-undang, maka tidak ada pajak yang dipungut

diluar Undang-undang itu sendiri. Seperti ungkapan dari Willian Pitt dan Karl of Chatham di

3 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit. h. 2.
4 Erly Suandi, op.cit, h. 16.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NABILA



Inggris “No taxation without representation”, artinya tidak ada pajak tanpa adanya persetujuan

parlemen. Ungkapan dari Willian Pitt dan Karlof Chatham ini sesuai dengan kalimat yang tertera

dalam Pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak diatur dalam Undang-undang. Dalam pemungutannya,

pajak tidak selalu berjalan sesuai dengan yang ada di Undang-undang atau peraturan-peraturan

terkait, berbagai masalah dalam dunia perpajakan bisa menimbulkan suatu titik yang biasa

disebut sengketa pajak. Pengertian sengketa pajak hanya diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Pengadilan Pajak bukan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun pengertian dari sengketa pajak itu sendiri ialah sebagai berikut.

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak

dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat

diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-

Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Myron S Scholes dan Mark A Wolfson (1992) menerangkan sebab timbulnya sengketa,

sebab-sebab timbulnya sengketa pajak sebagai berikut5:

1. Adanya keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak,

menyangkut masalah formal-administratif, serta validitas bukti-bukti perhitungan

pajaknya;

2. Adanya pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara

komersial dan fiskal;

3. Adanya perbedaan interpretasi (grey area) dan law loophole; dan/atau

5 Hady Buana, Peradilan Pajak dan Sistem Penyelesaian Sengketa,
http://hadibuana.com/2010/03/25/peradilan-pajak-dan-sistem-penyelesaian-sengketa-pajak/, 25 Maret 2010, 3.43
pm, dikunjungi pada 29 Desember 2012, 11.25 WIB.
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4. Adanya vested interest (yang memengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan

kewajiban perpajakan).

Menurut Djafar Saidi dalam bukunya, timbulnya sengketa pajak berintikan pada dua hal

yang sangat prinsipil. Pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang

diperintahkan oleh norma hukum pajak. Kedua, melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak sesuai

dengan norma hukum pajak. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dengan timbulnya sengketa

pajak adalah wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, penanggung pajak, dan pejabat pajak.

Pihak-pihak tersebut merupakan sumber timbulnya sengketa pajak karena kurangnya kesadaran

hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum pajak6.

Timbulnya sengketa pajak diatas, sesuai dengan timbulnya sengketa pajak ganda di tengah-

tengah masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum. Peraturan dalam perundang-undangan yang hanya menetapkan pajak restoran sebesar

10% (sepuluh persen), dan restoran yang menetapkan double tax, yakni selain adanya pajak

restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dan juga adanya service charge yang dikeluarkan oleh

tidak tentu besar kuantitasnya menimbulkan sengketa dalam masyarakat yang ikut merasakan

double tax tersebut. Permasalahan keluarnya service charge tersebut tentu menimbulkan

keinginan untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang pernah merasakannya

kepada pemerintah.

3.3 Perlindungan Hukum Wajib Pajak

6 Muhammad Djafar Saidi, op.cit,h. 95.
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Perlindungan hukum adalah luaran yang diperoleh berdasarkan penegakan hukum pajak,

baik diluar maupun didalam peradilan pajak atas tindakan atau perbuatan yang tidak dilakukan

maupun dilakukan oleh pejabat pajak tatkala hukum pajak ditegakkan. Sebenarnya perlindungan

hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak hanya tertuju pada pelanggaran hak atau

kewajiban dari wajib pajak. Dalam kaitan ini menurut Syahran Basah perlindungan terhadap

warga diberikan jika sikap-tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya.

Kemudian, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip perlindungan bagi rakyat (di

Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila7.

Perlindungan hukum wajib pajak mutlak keberadaannya dalam negara hukum sebagai

pelaksanaan dari penegakan hukum pajak mengingat penegakan hukum tidak boleh mengabaikan

perlindungan hukum wajib pajak karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam negara

hukum Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum pajak dapat terlaksana secara bersamaan

dengan perlindungan hukum wajib pajak agar menimbulkan kesadaran hukum kepada pejabat

pajak maupun wajib pajak untuk menaati hukum pajak. Lain perkataan, perlindungan hukum

wajib pajak merupakan konsekuensi hukum yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara hukum

karena negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Kewajiban tersebut di atas berimplikasi terhadap perlindungan hukum kepada bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk wajib pajak8.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak

terdapat upaya hukum yang telah disediakan oleh Undang-Undang Pajak, baik di luar maupun

melalui peradilan pajak. Perlindungan hukum wajib pajak diluar pajak dilakukan dalam bentuk

7 Ibid., h. 13.

8 Ibid., h. 13-14.
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penerapan hak-hak wajib pajak yang tidak terkait dengan peradilan pajak. Sedangkan

perlindungan hukum wajib pajak melalui peradilan pajak dilakukan dalam bentuk penggunaan

hak-hak wajib pajak yang terkait dengan peradilan pajak, seperti keberatan, banding, gugatan,

dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum dalam hukum pajak. Upaya hukum tersebut

bertujuan untuk menempatkan wajib pajak selaku rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek

hukum pajak9.

Menurut Prof Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang

dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi rechtsbescherming van de burgers tegen de

overheid, dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris legal protection of the individual in relation

to acts of administrative authorities10. Dari uraian Prof. Hadjon tersebut, bisa kita tarik bahwa

maksud dari rumusan tadi ialah hukum merupakan sarana pelindung bagi individu dalam

kaitannya dengan tindakan pemerintah.

Dengan “tindakan pemerintah” sebagai titik sentral (dikaitkan dengan perlindungan hukum

bagi rakyat), dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

perlindungan hukum yang prevemtif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan

hukum hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan

9 Ibid., h. 14.

10 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 1.
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hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan

perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori

perlindungan yang represif11.

3.3.1 Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan

hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari

pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif. Dengan sarana itu, misalnya sebelum

pemerintah menetapkan bestemmingplannen, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai

pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Pada tahun 1975, sebuah tim dari Council of

Europe mengadakan penelitian tentang The Protection of the Individual in relation to Acts of

Administration Authorities. Penelitian tersebut menitikberatkan pada sarana perlindungan hukum

yang preventif, misalnya : the right to be heard. Menurut penelitian tersebut, arti penting dari the

right to be heard adalah, pertama, individu yang terkena tindak pemerintahan dapat

mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, kedua, cara demikian menunjang suatu

pemerintahan yang baik (good administration) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya

antara antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan kata lain the right to be heard

mempunyai tujuan ganda, yaitu menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang

baik12.

3.3.2 Sarana Perlindungan Hukum Represif

11 Ibid., h. 2.
12 Ibid., h. 3-4.
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Dalam garis besar sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu civil

law system dan common law system. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan

mengenai bentuk dan jenis dan sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal sarana

perlindungan hukum represif. Negara-negara dengan civil law system mengakui adanya dua set

pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administras. Sedangkan negara-

negara denga common law system hanya mengenal satu set pengadilan yaitu ordinary court13.

Di Indonesia, dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partiil menangani

perlindungan hukum bagi rakyat. Rochmat Soemitro mengelompokkannya menjadi tiga badan,

yaitu14 :

a. Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;

b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi;

c. Badan-badan khusus.

Wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak

terlanggar. Sementara itu, pejabat pajak mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu

pembenaran untuk memungut pajak dan bahkan menagih pajak untuk mengisi kas negara sebagai

perwujudan pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Perlindungan hukum tersebut tidak boleh

terlaksana secara sepihak karena dapat menimbulkan boleh terlaksana secara sepihak karena

dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dapat merusak citra sebagai negara hukum maupun

negara kesejahteraan modern sebagaimana dimaksud dalam UUD 194515.

13 Ibid., h. 5.

14 Ibid., h. 10.

15 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit. h. 9.
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Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat diajukan keberatan adalah

suatu16 :

1. surat pemberitahuan pajak terutang;

2. surat ketetapan pajak;

3. surat ketetapan pajak kurang bayar;

4. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;

5. surat ketetapan pajak lebih bayar; dan

6. surat ketetapan pajak nihil.

Setelah diajukan keberatan terhadap sengketa pajak diatas, dilakukan pemeriksaan dan

diputuskan oleh Lembaga Keberatan. Apabila surat keputusan keberatan tidak menimbulkan

kerugian para pihak, berarti permasalahan pajak tersebut berakhir pada tingkat Lembaga

Keberatan. Namun, jika surat keputusan tidak diterima dan salah satu pihak mengajukan

banding, berarti permasalahan tersebut berlanjut pemeriksaan dan diputuskan oleh Pengadilan

Pajak. Bila putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan

hukum, putusan tersebut diajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Kedua, sengketa

pajak tersebut tidak melalui upaya hukum keberatan melainkan melalui upaya hukum gugatan

yang diajukan kepada Pengadilan Pajak tanpa melalui Lembaga Keberatan. Dalam memeriksa

dan memutus sengketa pajak tersebut, Pengadilan Pajak putusannya harus mencerminkan

keadilan dan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersengketa. Bila putusan dari

Pengadilan Pajak tersebut tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum, pihak yang

16 Ibid., 143.
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dirugikan mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dan keputusannya

diharapkan mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum17.

Dengan adanya kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, yakni preventif dan represif,

maka dengan berjalannya permasalahan pajak ganda restoran dalam satu tahun terakhir ini

konsumen bisa melakukan upaya preventif untuk menyelesaikan permasalahan pajak berganda

tersebut agar jelas dan pasti aturan hukumnya yang belum diatur oleh pemerintah dalam

peraturan perundang-undangan.

Seperti dalam penjelasan Philipus M. Hadjon diatas, bahwa dalam perlindungan hukum

secara preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka dan

mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah tersebut memiliki bentuk yang pasti

dan sah di mata hukum. wajib pajak, dapat mengajukan keberatan pada Lembaga Keberatan atas

munculnya pungutan lain dari rstoran yang dinamakan tax service yang sampai sekarang belum

diketahui secara pasti dasar hukumnya pada restoran-restoran tertentu.

3.4 Penyelesaian Pajak Ganda sesuai Asas Transaparansi dan Asas Akuntabilitas

Dalam Bab II telah dipaparkan sedikit tentang karakteristik pajak ganda restoran, yang

mana adanya pajak ganda tersebut tidak sesuai dalam Undang-undang yang hanya menetapkan

tarif pajak restoran 10% (sepuluh persen) saja, dan yang seharusnya bahwa adanya pajak baru

harus disetujui oleh DPR dan Presiden. Pajak selain pajak restoran ini membuat pemerintahan

seperti tidak transparan dan akuntabel terhadap munculnya pajak ganda, yang mana banyak

kabar dalam surat harian online banyak mempertanyakan boleh atau tidaknya pajak ganda

restoran tersebut, serta sudah ataukah belum mendapat persetujuan dari DPR tentang munculnya

17 Ibid., h. 144.
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pajak ganda ini. Masyarakat hanya membutuhkan penegakan hukum di kasus pajak berganda ini

agar tidak ada simpang siur lagi akan persetujuan dari parlemen. Sebelum membahas lebih lanjut

tentang pajak ganda tersebut, penulis akan memaparkan beberapa pendapat ahli tentang apa itu

transparansi dan akuntabilitas, yakni sebagai berikut.

Transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai18. Menurut

Mardiasmo, transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang

membutuhkan. Transparasi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan

daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka

dan diketahui oleh umum19.

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang

terkena dampak penerapan kebijakan20. Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan21. Menurut Tjahjanulin,

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku

18 Krina. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Web:
http://www.goodgovernance.com, 2003, h. 14.

19 Mardiasmo, Aukuntansi Sektor Publik,. Andi, Yogyakarta, 2009, h. 18.

20 Krina, op.cit, h.9.

21 Mardiasmo, loc.cit.
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penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang

ditetapkannya22.

Menurut perspektif masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparansi bermakna

tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses

pembentukannya Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat ikut sekaligus

mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi

masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan

menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Akuntabilitas

bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan

pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus

menciptakan kondisi saling mengawasi (check and balances system). Lembaga pemerintahan

yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudisial (MA dan

system peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam

fungsi pengaawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat. Kewajaran atau kesetaraan

bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil

bagian dalam pengambilan keputusan publik. Menurut MTI, penerapan prinsip-prinsip di atas,

akan menciptakan kesinambungan pemerintahan yang baik, siapapun yang berkuasa23.

Dari gabungan para sarjana tentang definisi transparansi dan akuntabilitas di atas, bisa

disimpulkan keterkaitan antara pajak ganda restoran yang dibahas dalam permasalahan ini

dengan adanya asas transparansi dan akuntabilitas yang telah dipaparkan pengertiannya. Atas hal

22 Domai, Tjahjanulin. 2002. Reinventing Keungan Daerah (Studi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Di web http://docs.google.comlik.brawijaya.ac.id, h. 54,dikunjungi pada 10 Januari 2013.

23 Dadang Solihin, Diskusi Mingguan Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas, Anti

Corruption and Good Governance, http://goodgovernance.bappenas.go.id/kom_bahan_dis_2-1.htm,

24 Agustus 2000, dikunjungi pada 10 Januari 2013.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

NABILA



tersebut pajak harus mengandung asas transaparansi dan akuntabilitas dalam sendi-sendi

peraturannya. Adapun maksud dari pajak harus mengandung asas transaparansi dan akuntabilitas

ialah pajak tersebut harus memberikan informasi yang akurat dan tepat kepada publik agar

publik atau masyarakat tidak dibingungkan dengan kebijakan yang belum mereka ketahui serta

pajak tersebut harus akuntabel yang berarti pajak itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara

terbuka kepada publik. Jika dianalogikan dengan kasus pajak ganda restoran dalam penulisan

skripsi ini, maka pajak ganda harus memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam Undang-undang

sehingga publik mengetahui bahwa penyelesaian pajak ganda ini sudah transparan sehingga

harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah secara terbuka yang berarti pajak tersebut

akuntabel.

Adanya permasalahan pajak ganda restoran ini, membuat hukum di Indonesia terkesan

tidak transparan. Bahkan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

(Dispenda Pemkot) saat di konfirmasi tidak mengeluarkan jawaban yang pasti akan

diperbolehkan atau tidaknya service charge tersebut, mereka hanya memastikan bahwa pajak

yang mereka terima dari restoran tersebut ialah 10 % (sepuluh persen) saja. Menurut salah satu

karyawan Dispenda yang penulis anggap awam dengan hukum perundang-undangan, bahwa dia

memberikan dasar pasal 10 Perda Nomor 4 Tahun 2011 Kota Surabaya bahwa menurutnya

pelayanan restoran adalah objek dari restoran tersebut, sehingga pajak pelayanan bisa dianggap

pajak pribadi restoran tersebut. Menurut penulis, bahwa pajak restoran adalah pajak dengan tarif

10% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, jadi pernyataan dari salah satu karyawan

Dispenda tersebut jelas salah karena pajak restoran yang memiliki kepastian hukum ialah pajak

restoran dengan tarif 10% bukan pelayan restoran sendiri.
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Pajak yang dipungut negara untuk membiayai kelangsungan tugas negara harus tetap

dalam kerangka mempertahankan keutuhan negara. Konsekuensinya adalah pajak merupakan

alat pemersatu bangsa dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, pajak yang dipungut

oleh negara harus dilakukan pembagian secara adil dengan daerah-daerah dalam negara kesatuan

Republik Indonesia, agar wajib pajak yang berdomisili di saerah-daerah dapat menikmati

pembangunan yang di biayai dari sektor pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk Undang-

undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sansi administrasi maupun

sansi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan

pajak yang dibayar oleh wajib pajak24.

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

Perpajakan, mengatur masalah saluran penyelesaian sengketa pajak dalam pasal 25 sampai

dengan pasal 27. Saluran yang tersedia berdasarkan Undang-Undang KUP, terdiri dari25 :

a. Pengajuan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak.

b. Pengajuan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

Pemerintah, khususnya, seharusnya lebih memberi nilai kepastian hukum dan keadilan

bagi semua pihak. Seperti permasalahan pajak ganda restoran ini yang mana terdapat dua pajak

yang dikenakan untuk satu obyek pada restoran tersebut, yakni pajak restoran serta pajak

pelayanan atau service charge belum ada ketentuannya dalam Undang-undang secara spesifik

tentang keberadaan pajak pelayanan yang di peruntukkan bagi restoran yang memungut itu

sendiri, permasalahan seperti ini terlihat jelas tidak dilandasi asas transparansi dan akuntabel dari

24 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit. h. 5.

25 Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Pengadilan Pajak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005,
h.93.
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pemerintah maupun dari restoran itu sendiri. Jika ini akan diberlakukan seterusnya, pemerintah

harus sudah menyusun rancangan Undang-undang baru bagi kemunculan pajak pelayanan dan

diberlakukan pula ketetapan tarifnya, agar bisa sama rata di semua restoran atau kafe di

Indonesia ini.

Penetapan kepastian hukum ini, diharapkan pajak ganda restoran tersebut ada karena

dilandasi asas transparansi dan akuntabel. Karena, sekarang, bagi masyarakat atau konsumen

masih dibingungkan tentang ketetapan pajak ganda tersebut namun terpaksa atau seperti

dipaksakan harus membayar service charge nya. Dalam hal ini permasalahan utama apakah bisa

hanya kebijakan restoran menumbuhkan suatu kepastian hukum?

Berdasarkan pilar-pilar yang dikemukakan, pajak pelayanan atau service charge di restoran

atau kafe seluruh Indonesia yang tidak memiliki kepastian hukum baik dari Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun dari yang paling

spesifik bagi Kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang hanya

menyebutkan satu pajak bagi restoran yaitu pajak restoran dengan tarif 10% (sepuluh persen)

pada setiap transaksinya, juga tidak adanya keterbukaan atau informasi dari pemerintah dalam

himbauan pajak pelayanan ini agar konsumen bisa menyadari dan tidak keberatan akan nominal

yang tentunya cukup besar jika di gabungkan dengan pajak restoran yang memiliki kepastian

hukum dengan tarif 10 % (sepuluh persen).

Sesuai dengan uraian upaya-upaya bagi permasalahan pajak di atas, maka masyarakat

sebagai subjek pajak restoran berhak atas perlindungan hukum dan penegakan hukum secara

preventif dari pemerintah daerah agar subjek hukum tersebut tidak salah paham atau terganggu

dengan pajak tambahan baik sejumlah uang yang ditentukan, atau 5 %, 6%, bahkan sampai 10%
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dan 11 %. Dengan adanya upaya preventif, mengingatkan kembali agar pemerintah lebih cermat

dalam melihat gejala atau fenomena yang ada di dalam masyarakat. Sehingga, dengan kesiagaan

atau kecermatan pemerintah, terbentuklah asas transparansi dan akuntabilitas tersebut. Namun,

jika pemerintah tetap tidak perduli dengan gejala sekitar, maka masyarakat bisa melakukan

pelaporan keberatan pada Lembaga Keberatan untuk akhirnya mendapatkan kepastian hukum

akan adanya pajak dan pungutan liar yang di keluarkan restoran tersebut.
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