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ABSTRAKSI 

 

 Skripsi ini berjudul “PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ROYALTI 

FILM IMPOR”. Dalam skripsi ini hal yang dibahas adalah pemungutan pajak penghasilan 

terhadap royalti film Impor. Seperti yang diketahui beberapa waktu yang lalu terjadi masalah 

tentang pemungutan pajak terhadap film Impor, dalam kasus tersebut selama ini importir tak 

mencantumkan nilai royalti yang disetorkan ke produsen film asing padahal royalti merupakan 

objek pajak penghasilan, hal tersebut berakibat dengan tidak di bayarkannya pajak penghasilan 

atas royalti film impor. untuk mengatasi hal tersebut Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat 

edaran SE 3/PJ/2011 yang isinya berkaitan dengan penegakan kembali pemungutan pajak 

penghasilan terhadap film impor. dampak dari keluarnya surat edaran tersebut adalah 

dipungutnya kembali pajak penghasilan terhadap royalti film impor, selain itu adalah munculnya 

utang pajak atas pajak penghasilan royalti film impor yang tidak di bayarkan selama ini. MPAA ( 

Motion Pictures Asotiation of america) sebagai asosiasi pemegang hak cipta film – fim 

hollywood dan importir film Impor pun melakukan protes atas kebijakan tersebut, MPAA dan 

Importir film mengganggap pemungutan Pajak penghasilan atas royalti film Impor tidak lazim di 

dunia Internasional, selanjutnya pihak MPAA memboikot filmnya untuk masuk ke Indonesia. 

Untuk menjelaskan masalah itu penulis pun akan membahas dua rumusan masalah dalam skripsi 

ini yaitu apakah pemungutan pajak penhasilan atas royalti film impor sudah menjamin kepastian 

hukum dan Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 

terhadap pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor. 

 

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Penghasilan, Royalti , Film Impor.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latar Belakang 

 Saat ini industri film Indonesia mulai bangkit, hal ini ditunjukan dengan mulai banyaknya 

film dalam negeri yang diproduksi oleh para produsen film dalam negeri. Tetapi hal tersebut 

tidak cukup untuk menggeser posisi film – film impor terutama film Hollywood di hati para 

penikmat film dalam negeri. 

 Banyak faktor yang menjadi penyebab film dalam negeri kalah bersaing dengan film – film 

impor terutama film hollywood. Salah satunya adalah film dalam negeri sering kali dipandang 

hanya menyajikan cerita horor dan hal –hal yang tidak mencrminkan bangsa Indonesia sebagai 

negara yang beradab, beda halnya dengan film – film hollywood yang kebanyakan ceritanya 

lebih variatif dibandingkan dengan film – film lokal. Selain faktor – faktor berkaitan dengan 

kualitas film dalam negeri itu sendiri, faktor kebijakan pemerintah mengenai pajak juga menjadi 

salah satu penyebab kalah bersaingnya film dalam negeri dengan film impor. 

 Faktor faktor kebijakan pemerintah berkaitan dengan pajak sering dikeluhkan oleh para 

pekerja film dengan alasan adanya ketidak setaraan antara pajak yang diterapkan kepada film 

lokal dengan film impor. Sebagai perbandingan Besar pajak produksi film nasional saat ini 

adalah sekitar 10% dari keseluruhan pagu anggaran produksi sebuah film. Kalau sebuah film 

nasional berbiaya produksi Rp 5 miliar, misalnya, maka besarnya pajak produksinya Rp 500 juta. 

Sementara itu, pajak untuk film impor sekitar 1/10 dari pajak produksi dalam negeri karena 

hanya membayar pajak bea masuk ditambah Pajak Pertambahan Nilai (Bea Masuk + PPN) untuk 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemungutan pajak penghasilan... Dicky Aditya



release copy sekitar Rp 50 juta (untuk 20 copies).1 Kalau dicermati adanya perbedaan yang 

cukup signifikan antara pajak yang di bebankan kepada produksi film lokal dengan yang 

diterapkan kepada film impor memang tidak adil bagi industri film nasional, karena hal ini akan 

menghambat pertumbuhan film nasional.  

 Akibat murahnya atau rendahnya tarif pajak yang dikenakan kepada film impor dibanding 

film dalam negeri, maka bagi sebagian pengusaha perfilman nasional beranggapan bahwa 

melakukan impor film menjadi usaha yang lebih menguntungkan karena modal yang ditanamkan 

untuk mendatangkan film impor tidak sebesar kalau memproduksi film nasional sendiri. Dengan 

membeli film impor, maka berarti pula membeli film yang sudah jadi, sehingga praktis lebih 

mudah memprediksi nilai jualnya dibandingkan memproduksi film nasional yang dimulai dengan 

suatu ide, berproses dengan melibatkan banyak pihak, sehingga hasil akhirnya pun tergantung 

pada kepiawaian dan komitmen dalam berkarya para karyawan dan artis film. 

 Fenomena lebih senangnya para pengusaha perfilman untuk melakukan impor film 

daripada membuat atau memproduksi film dalam negeri dapat tergambar dalam data Lembaga 

Sensor Film (LSF) yang menunjukkan angka, tahun 2005 jumlah film impor yang masuk 

Indonesia 201 judul, sementara film nasionalnya 33 judul. Tahun 2006, film impor 165 judul, 

film nasional 33 judul,  tahun 2007 film impor 207 judul, film nasional 53 judul,  tahun 2008 

film impor 180 judul dan film nasional 87 judul, dan tahun 2009 film impor 155 judul dan film 

nasional 78 judul. Melihat data yang diungkapkan diatas, tentu hal ini sangat menghawatirkan 

bagi pertumbuhan industri perfilman nasional. 

 Sebenarnya masalah pajak film bukan merupakan hal baru bagi insan-insan perfilman. 

Beberapa kali pemerintah pun telah membuat program  pajak semacam tax holiday, tax 

������������������������������ �����������������������������

 1 Jodhi,”Pajak Film dan masalah Nasional”, www.kompas.com 24 febuari 2011, h.1, dikunjungi pada 
tanggal 17 Maret 2011 
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incentive, dan bahkan subsidi pembayaran pajak (pajak yang ditanggung pemerintah) untuk 

meringankan beban industri film nasional atas pajak yang di tanggung, sebagai contohnya 

pemerintah pada 22 Desember 2010 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241, 

yang mengatur bea masuk beberapa bahan baku film dan peralatan film telah dinolkan. Namun, 

tarif untuk film impor belum disesuaikan sehingga kebijakan ini tidak banyak menolong industri 

film nasional. 

 Beberapa waktu yang lalupun akhirnya Badan Pertimbangan dan Perfilman Nasional 

melaporkan masalah ketimpangan pengenaan pajak antara film nasional dan film impor kepada 

kepala badan kebijakan fiskal. Dalam kajiannya Badan Pertimbangan dan Perfilman Nasional 

melaporkan bahwa pajak produksi film nasional lebih tinggi ketimbang film impor.2 Menurut 

Badan Pertimbangan dan Perfilman Nasional selama ini importir tak mencantumkan nilai royalti 

yang disetorkan ke produsen film asing. Akibatnya bea masuk maupun perpajakan dalam rangka 

impor film sangat rendah. Jika nilai royalti diperhitungkan maka kewajiban pajak film impor bisa 

sepuluh kali lipat dari yang selama ini di bayarkan importir. 

 Sejak saat itu Badan Pertimbangan dan Perfilman Nasional intensif menanyakan respon 

pemerintah atas hasil kajian tersebut. Empat bulan kemudian badan kebijakan fiskal menyurati 

Direktorat Jendral Bea dan cukai agar nilai pabean film impor ditetapkan sesuai dengan undang - 

undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan undang – undang PPh maupun PPn. Tidak 

memerlukan waktu yang lama, Juli tahun 2010, Bea cukai melakukan audit kepatuhan penerapan 

bea masuk impor film periode 2008 – 2010. 

 Akhir tahun lalu audit tersebut tuntas. Dari pemeriksaan tersebut diketahui proses bisnis 

impor bermula dari importir membeli hak edar dari studio film produsen film luar negeri, 

������������������������������ �����������������������������

 2 Wijaya agung, ‘kisruh film impor’, Tempo, No.28,febuari 2011, h.90. 
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misalnya di hollywood, lalu studio meminta laboratorium mencentak filmnya buat importir.3 

Lalu cetakan film tersebut di kirim ke Indonesia dengan harga US$ 0,43 per meter, rata – rata 

satu rol film panjangnya 3000 meter. Harga pembelian cetak film ini diklaim importir sebagai 

nilai barang yang akan kena nilai bea masuk 10 persen, pajak pertambahan nilai impor barang 10 

persen dan pajak penghasilan 2,5 persen. 

 Rupanya, setelah film impor di putar di Indonesia, importir membayar royalti kepada 

produsen film luar negeri tadi sebagai royalti atas film yang mana merupakan suatu karya yang 

dilindungi hak cipta. Tetapi pembayaran royalti kepada produsen film luar negeri ini tidak 

pernah di laporkan importir, padahal sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 (untuk selanjutnya di tulis dengan undang-undang PPH) royalti 

adalah salah satu objek kena pajak penghasilan. 

 Menurut Mentri keuangan selama ini importir tidak membayarkan pajak royalti. “Sejak 

tahun 1995, banyak komponen royalti yang tidak dihitung importir saat menghitung pajak 

penghasilan dan pajak pertambahan nilai film impor tersebut,”��� Untuk mengatasi hal ini 

akhirnya pemerintah melalui Direktur Jendral Pajak pemerintah mengeluarakan surat edaran 

direktur jendral pajak nomor SE-3/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa 

royalti dan perlakuan pajak pertambahan nilai atas pemasukan film impor. 

 Dalam surat edaran Direktur jendral pajak nomor SE-3/PJ/2011 tidak ada hal baru yang 

diatur dalam surat edaran tersebut. Surat tersebut merujuk kepada peraturan perpajakan yang 

������������������������������ �����������������������������

 3 Ibid. 

 4 Mvt, “Tiga Importir Film Tunggak Utang Rp31 Miliar”, www.hukumonline.com. 1 maret 2011,h.1, 
dikunjungi 19 mei 2011 
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sudah ada yang sifat dari surat edaran tersebut hanya sebagai pedoman dalam pelaksanaan di 

lapangan terhadap pemungutan pajak atas film impor. Dalam surat edaran tersebut ada hal 

penting berkaitan dengan kebijakan pemerintah  berkenanan dengan pajak film impor, yaitu 

penegasan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas royalti atas film impor 

yang selama ini tidak di bayarkan pajaknya kepada negara walaupun peraturan perpajakan telah 

mengatur hal tersebut. Tetapi dalam skripsi ini pembahasan akan fokus tentang Pajak 

penghasilan atas royalti film impor. 

  Dasar hukum yang mengatur tentang hal pengenaan pajak penghasilan terhadap royalti 

atas film asing diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h undang-undang PPh menyebutkan bahwa , 

yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti atau imbalan atas 

penggunaan hak. 

 Dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) huruf h undang – undang PPh maka royalti yang 

dibayarkan pengimpor film kepada pemegang hak cipta film yang berasal dari luar negeri 

merupakan objek kena pajak penghasilan, dan menurut Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang 

PPh menyatakan bahawa tarif pajak penghasilan atas royalti film impor adalah 20 % (dua puluh 

persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti dari pemegang hak cipta 

film impor. 

 Lalu pertanyaannya yang muncul adalah mengapa baru sekarang pajak royalti atas film 

impor diterapkan padahal peraturan tersebut sudah ada sebelum terbitnya edaran direktur jendral 

pajak nomor SE-3/PJ/2011? Dirjen pajak pun memberikan jawaban, ‘ bahwa hal ini dikarenakan 
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karena sejak 1995 sistem perpajakan menggunakan penghitungan sendiri (self-assessment), 

maksudnya importir menghitung sendiri komponen dan nilai pajak yang akan dikenakan, jadi 

kalau sampai royalti tidak dicantumkan sebagai salah satu objek kena pajak dalam 

perhitungannya, maka hal ini merupakan salah mereka.5 

 Keputusan Direktur Jendral Pajak mengeluarakan surat edaran Direktur Jendral Pajak 

nomor SE-3/PJ/2011 mendapat banyak mendapat protes, terutama dari asosiasi industri film 

Amerika Serikat (Motion Picture Asociation of America / MPAA) yang merupakan pemegang 

hak cipta dari sebagian besar film impor berkualitas di indonesia.  Alasan ketidak setujuan 

MPAA adalah penerapan pajak atas royalti yang dibayar importir dari hasil pemutaran film asing 

itu tidak lazim dalam dunia internasional.6 

 Atas ketidak setujuan kebijakan pemerintah atas film tersebut, MPAA dan  beberapa 

produsen film hollywood melakukan penghentian ekspor film dari hollywood ke Indonesia, atas 

hal ini para pengusaha bioskop khawatir akan hal tersebut dikarenakan kebanyakan film 

Hollywood yang berkualitas berasal dari MPAA, jika mereka menghentikan ekspor film maka 

jumlah penonton film di bioskop terancam akan menurun. 

 Dengan ditegaskannya royalti film impor sebagai objek dari PPH melalui surat edaran 

Direktur Jendral Pajak nomor SE-3/PJ/2011 maka timbulah hutang pajak atas belum di bayarnya 

pajak royalti tersebut. Dari kurun waktu agustus 2008 – agustus 2010 ada sekitar 250 judul film 

yang masuk ke Indonesia dan dari jumlah tersebut semuanya belum membayar kewajiban PPH 

������������������������������ �����������������������������

 5 I Wijaya agung, ‘kisruh film impor, Tempo, No.28,febuari 2011, Op.Cit h.90. 

 6 JB Kristanto, “Sengketa Pajak Royalti film”, www.kompas.com. 3 maret 2011,h.1, dikunjungi pada 19 

mei 2011 
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atas royalti yang jika di jumlah besarnya mencapai Rp. 31 miliar. Jumlah tersebut belum 

termasuk denda pajak.  

2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

 : 

1.   Apakah pemungutan pajak penhasilan atas royalti film impor sudah menjamin kepastian 

hukum ? 

2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 terhadap 

pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor? 

3.   Tujuan Penulisan Skripsi : 

  Suatu tujuan dalam penulisan skripsi haruslah sesuai dengan tipe penelitian atau metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini tipe atau metode penelitian 

hukum yang digunakan adalah Doktrinal research, karena metode penelitian yang digunakan 

adalah doktrinal research maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan 

penjelasan yang sitematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum 

tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, 

dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan 

yang berkenaan dengan pemungutan pajak penghasilan terhadap royalti film impor , dengan 

melakukan: 

1. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah no.1, yaitu 

apakah pemungutan pajak atas royalty film impor sudah menjamin kepastian hukum? 
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2. Analisis hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah no.2 yaitu 

yang berkaitan dengan bagaimana implementasi surat edaran dirktur jendral pajak nomor SE-

3/PJ/2011 terhadap pemungutan pajak penghasilan atas royalty film impor 

4.   Manfaat Penulisan 

  Lewat penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik kepada akedemisi hukum 

maupun kepada praktisi berkenaan tentang tema yang nantinya akan di bahas dalam skripsi ini 

yaitu mengenai pajak atas royalty film impor. 

  Bagi akedemisi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan mampu memberikan manfaat 

sebagai tambahan bahan ilmiah mengenai hukum pajak sedangkan untuk para praktisi terutama 

praktisi di bidang hukum pajak, diharapkan skripsi ini diharapkan mampu memberikan jawaban 

atas persoalan pajak yang akhir – akhir ini sering diperdebatkan yaitu mengenai pengenaan Pajak 

penghasilan (PPh) terhadap royalti film impor. 

5.   Metode Penulisan 

5.1.  Tipe Penulisan 

  Penulisan atau penelitian hukum dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu : Doktrinal 

research, reform oriented research, theoritical research dan fundamental research. Dalam 

skripsi ini  tipe penulisan yang digunakan adalah Doktrinal research. Pengertian Doktrinal 

research adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sitematis mengenai norma-

norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma 

hukum, menjelaskan bidang – bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi 

mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.7 Nantinya teknik atau tipe penulisan 

Doktrinal research akan digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah yang ada dalam skripsi 

ini. 
������������������������������ �����������������������������

 7Peter  Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, h.32 
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5.2.  Pendekatan masalah 

  Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menentukan pendekatan 

masalah mana yang akan dipakai dalam penulisan skripsi maka akan mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan – 

pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada beberapa empat 

macam pendekatan yaitu pendekatan undang - undang (statute approach), pendekatan kasus 

(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) .8 

  Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang - undang 

(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).  

  Pendekatan undang - undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara  menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi 

ini yaitu Apakah pemungutan pajak penghasilan atas royalty film impor sudah menjamin 

kepastian hukum dan Bagaimana implementasi surat edaran dirktur jendral pajak nomor SE 

3/PJ/2011 terhadap pemungutan pajak penghasilan atas royalty film impor.  Dengan 

menggunakan pendekatan undang - undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk 

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian anatara satu undang-undang dengan undang 

yang lain atau antara undan-undang dengan undang undang dasar atau regulasi yang mana hasil 

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam 

skripsi ini.  

  Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, 

pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak, dengan mempelajari pandangan – 
������������������������������ �����������������������������

 8 Ibid,h.93 
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pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum pajak maka akan menemukan ide 

– ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan 

dipecahkan dalam skripsi ini.9 

5.3.  Sumber bahan hukum 

  Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yaitu primer dan sekunder. 

Karena metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang - undang (statute 

approach) maka sumber utama atau primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang 

berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

b. Undang - undang nomor 6 tahun 1984 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2009 

c. Undang - undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak 

d. Undang - undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 

e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta 

f. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

g. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 33/Pj./2009 yang mengatur perlakuan pajak 

penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi 

h. Surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-3/PJ/2011 tentang PajakPenghasilan atas 

penghasilan berupa royalti dan perlakuan pajak pertambahan nilai atas pemasukan film impor 
������������������������������ �����������������������������

 9 Ibid, h.,95 
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  Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder 

adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dalam skripsi ini 

adalah peraturan perundang-undangan, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para 

sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum pajak, catatan kuliah, 

karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang subtansinya berkaitan dengan 

permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini 

5.4.  Metode pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum 

  Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) 

yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder. 

  Pada studi kepustakaan (library research) bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara 

membaca dan mempelajari bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan penulis, 

melalui buku – buku literatur hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pajak, bahan- 

bahan lain yang diperoleh selama perkulihan maupun yang diperoleh diluar perkuliahan seperti 

dari internet, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan 

yang akan di bahas, bahan – bahan hukum tersebut kemudian di kumpulkan lewat metode kartu. 

  Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat 

membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara 

sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini. 

  Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dan dipaparkan secara 

diskriptif serta diuraikan sesuai dengan permasalahan terkait dengan penulisan skripsi ini 

sehingga dapat mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan secara sistematika. 

6.   Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 
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  Sistematika skripsi ini terbagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub 

bab yang menjelaskan bagian – bagian dari permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis. 

  Bab I merupakan pendahuluan yang berupa pengantar secara keseluruhan dan garis besar 

dari skripsi ini, memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah,tujuan penulisan skripsi ini, manfaat penulisan skripsi dan metode penulisan skripsi ini. 

  Bab II skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang pertama yaitu Apakah pemungutan 

pajak penhasilan atas royalty film impor sudah menjamin kepastian hukum, penjelasan atas 

rumusan masalah ini di uraikan dalam tiga sub bab yaitu perngertian pajak secara umum, Pajak 

penghasilan atas royalti menurut pasal 26 UU PPH dan tata cara pemungutannya. 

  Bab III skripsi ini menjelaskan rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana 

implementasi Surat Edaran Dirktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 terhadap pemungutan 

pajak penghasilan atas royalty film impor. penjelasan atas rumusan masalah ini di uraikan dalam 

tiga sub bab yaitu subtansi dari Surat Edaran Dirktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011, dampak 

Surat Edaran Dirktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 dan upaya hukum yang bisa dilakukan 

apabila wajib pajak tidak setuju dengan timbulnya hutang pajak. 

  Dalam bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari 

keseluruhan permasalahan dalam bab II dan Bab III. Bab IV ini juga berisi mengenai saran agar 

masalah tentang pajak Royalti ini bisa di selesaikan. 
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BAB II 

KEPASTIAN HUKUM ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 

ROYALTI FILM IMPOR  

 

2.1.  Pengertian Pajak Secara Umum 

 Sekarang ini pajak bisa dibilang sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara, lebih 

dari 60% pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak. Sehingga dewasa ini penerimaan pajak 

merupakan tulang punggung dari APBN maupun APBD pemerintah  

 Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana di bidang 

perpajakan. Di antara pendapat para sarjana tersebut, beberapa di antaranya yang sampai saat ini 

masih banyak pendukungnya di antaranya adalah : 

 PJA. Andriani beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :10 

  Pajak adalah iuran pada negara (yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas  
pemerintah. 
 
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah PJA. Andriani memasukan 

pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan. Jadi, 

pungutan adalah lebih luas. Dalam definisi tersebut, titik berat diletakkan pada fungsi budgetair 

������������������������������ �����������������������������

 10 H.Bohari, Pengantar hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, h.23 
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dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu fungsi 

mengatur.11 

 Selain pendapat tersebut ada juga pendapat dari MJH. Smeet, menurut beliau “pajak adalah 

prestasi pemerintah yang terutang melalui norma umum, dan dapat dipaksa, tanpa adanya 

kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai 

pengeluaran pemerintah”.12 

 Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : 13 

a.  Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelasanaanya 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah 

c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya 

masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai Public invesment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak bugeter yaitu mengatur. 

  Sifat pajak adalah mengurangi kekayaan individu, tetapi sebenarnya pajak merupakan 

pemungutan sebagian kekayaan individu yang diperoleh yang kemudian dikembalikan lagi 

kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam 

pelayanan publik dan pengeluaran – pengeluaran untuk membiayai pembangungan yang pada 

akhirnya kembali kepada masyarakat lewat pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana 

umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
������������������������������ �����������������������������

 11 Deddy sutrisno dan Indrawati, Bahan ajar mata kuliah hukum pajak, Universitas Airlangga, Surabaya, 

h.1               

 12 H.Bohari,Loc.Cit 

 13 Deddy sutrisno dan Indrawati, Loc.Cit 
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 Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair atau fungsi finansial dan fungsi 

regulerend atau fungsi mengatur. Fungsi finansial yaitu fungsi pajak yang memasukkan ke uang 

kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan 

untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangngunan. 

Sedangkan fungsi mengatur yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di 

bidang sosial,ekonomi, politik dan hal-hal lain sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

 Selain pajak, pungutan lain yang dilakukan pemerintah adalah restribusi dan sumbangan. 

Perbedaan antara pajak dengan restribusi dan sumbangan adalah pada prestasi kembali secara 

langsung, dalam pembayaran pajak, wajib pajak tidak bisa mendapat prestasi secara langsung 

dari pemerintah atas sejumlah uang yang dibayarkan untuk membayar pajak. Hal tersebut 

berbeda dengan restribusi dan sumbangan yang mana pihak yang membayar akan mendapat 

prestasi langsung dari pemerintah.  

 Pemungutan pajak adalah pemungutan yang bisa dipaksakan pemerintah kepada wajib 

pajak, dan dari pemungutan tersebut tidak ada imbalan secara langsung yang bisa ditunjuk oleh 

wajib pajak, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat 

yang dalam hal ini di wakili oleh DPR. Hal tersebut sesuai dengan falsafah pajak yaitu ‘No 

taxation without representation dan Taxation without representation is robbery’. Maka dari itu 

dalam ketentuan hukum Indonesia hal tersebut juga diatur yaitu dalam pasal 23 ayat (2) UUD 

1945, yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara harus berdasarkan undang - undang.  

 Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus diatur 

oleh hukum yang mana hukum yang mengatur tentang pajak disebut dengan hukum pajak. 

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah 
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sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pemungut pajak.14 Hukum pajak sendiri di bagi 

menjadi dua yaitu hukum pajak formil dan materiil. Hukum pajak materiil berisi norma-norma 

yang menerangkan keadaan – keadaan , perbuatan dan pristiwa hukum yang harus dikenakan 

pajak, siapa yang harus dikenai pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan  lain segala 

sesuatu tentang timbulnya ,besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan wajib pajak, juga termasuk di dalamnya peraturan – peraturan yang memuat 

kenaikan , denda dan hukuman serta cara cara tentang pembebasan-pembebasan  dan 

pengembalian pajak, juga ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.15 

Sedangkan hukum pajak formil adalah peraturan –peraturan mengenai cara cara untuk 

menjelmakan hukum material menjadi suatu kenyataan.16 

 Agar peraturan pajak itu adil, maka suatu peraturan harus memenuhi empat asas 

pemungutan  pajak yang lazim dikenal dengan four canons taxation atau sering disebut juga The 

four maxims , dengan uraian sebagai berikut :17 

1. Equality (asas persamaan) 

  Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya 

memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing – 

masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. 

Yang dimaksud dengan keuntungan adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah 

������������������������������ �����������������������������

 14 H.Bohari.Op.Cit,h. 29 

 15 R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar ilmu hukum Pajak, Refika aditama, Jakarta, h.44 

 16 Ibid, h.47 

 17 H.Bohari.Op.Cit,h. 41 
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perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan 

diskriminasi diantara wajib pajak. 

2. Certainty (asas kepastian) 

  Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, 

dan cara pembayaran pajak. Dalam kasus ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama 

mengenai subjek dan objek pajak. 

3. Convienency of payment (asas menyenangkan) 

  Pajak seharusnya dipungut wajib pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang 

paling menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya pemungutan pajak kepada petani dilakukan 

pada saat petani masuk musim panen sehingga mereka punya uang untuk membayarnya. 

4. Low Cost of Collection (asas efisiensi) 

  Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak 

yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja 

negara. 

   Jika suatu peraturan pajak sudah mengandung unsur – unsur dari the four maxims yang 

dikemukakan oleh Adam Smiths tersebut ,maka bisa dikatakan bahwa peraturan pajak tersebut 

sudah mempunyai keadilan dalam pemungutannya. 

  Pajak sendiri bisa di bagi menurut jenisnya, yaitu pembagian pajak menurut golongannya, 

berdasarkan sifatnya dan pajak berdasarkan wewenang yang memungut. 

  Berdasarkan jenis pajak menurut golongannya pajak di bagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebananya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban pajak yang bersangkutan, contohnya 
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adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembenanya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak pertambahan nilai.18 

  Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Pajak subjektif 

adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat 

objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya adalah Pajak 

penghasilan/ sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya adalah Pajak pertambahan 

nilai.19 

  Berdasarkan wewenang yang memungut pajak dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah pajak pertambahan nilai 

dan pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 20 

  Di Indonesia terdapat macam – macam pajak yang mana macam – macam pajak tersebut 

mempunyai objek pajak yang berbeda. Diantaranya adalah Pajak penghasilan yang objeknya 

adalah penghasilan pajak yang diterima atau diperoleh subjek pajak, Pajak pertambahan nilai 

yang objeknya suatu barang atau kegiatan perekonomian, Pajak bumi dan bangunan yang objek 

pajaknya adalah bumi (tanah) dan bangunan yang dimiliki oleh subjek pajak. Dan masih banyak 

macam pajak yang lain. Yang mana jika suatu subjek hukum telah ditetapkan oleh undang - 

undang sebagai subjek pajak atas salah satu jenis pajak maka subjek hukum tersebut harus 

membayar tarif pajak yang telah ditetapkan. 

������������������������������ �����������������������������

 18 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, h.12 
 19 Ibid. 

 20 Ibid. 
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  Jika melihat dari penjelasan secara umum tentang pajak yang telah dijelaskan diatas maka 

pemungutan pajak atas royalti film impor sudah menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah 

dijelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang. Dalam hal ini 

pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor sudah diatur dalam Undang - undang PPh. 

sehingga wajib pajak yang dalam Undang - undang PPh diwajibkan untuk membayar pajak atas 

royalti film impor harus membayar pajak tersebut. 

2. 2.  Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak Penghasilan    

  Sebelum membahas lebih jauh tentang pajak penghasilan atas royalti film impor ada 

baiknya untuk mengetahui pajak penghasilan secara umum terlebih dahulu. Pajak penghasilan 

pertama kali diatur dalam Undang - undang 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang 

kemudian dalam perkembangannya Undang-undang ini dilakukan perubahan beberapa kali yaitu 

pada tahun 1990, 1994, 2000 dan terakhir diubah pada tahun 2008. 

  Menurut pasal 1 undang - undang PPh, pajak penghasilan adalah ”pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. 

Dalam rumusan pasal tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa suatu subjek pajak dikenai 

pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, yang mana subjek pajak tersebut 

kemudian disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak. 

  Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, 

tetapi ditinjau dari sifatnya Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif, dengan 

pengertian bahwa pemungutan pajak penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek 
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pajak.21 Subjek pajak dalam hal ini diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang 

untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan. Yang menjadi subjek pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang PPh, anatara lain 

yaitu : 

1. Orang pribadi (pasal 2 ayat 1a undang – undang PPh) 

  Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar 

Indonesia. 

2. Warisan yang belum terbagi dalam kesatuan (Pasal 2 ayat 1a undang - undang PPh) 

  Warisan yang belum dibagi dimaksud merupakan subjek  pajak pengganti menggantikan 

mereka yang berhak yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan 

yang berasal dari warisan tetap bisa dilaksanakan.22 

3.  Badan; dan (pasal 2 ayat 1B undang - undang PPh) 

  Pengertian badan mengacu pada undang - undang undang-undang nomor 6 tahun 1984 

tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ( selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP), 

bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama atau dengan bentuk apapun , 

firma, kongsi, koprasi,dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi mas, 

������������������������������ �����������������������������

 21 Ibid.h.87 

 22 Ibid. 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemungutan pajak penghasilan... Dicky Aditya



organisasi politik, atau organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif bandan usaha tetap.23 

4. Bentuk Usaha Tetap ( pasal 2 ayat 1 c undang- undang PPh) 

  Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas bulan) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk tetap ini 

ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk 

usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak masuk dala pengertian badan.24 

  Setelah diklasifikasikan seperti diatas ,subjek pajak dibedakan lagi  berdasarkan letak 

geografis menjadi dua, yaitu : 

1. Subjek Pajak dalam negeri (pasal 2 ayat 3 undang – undang PPh) 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi, yang berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dari jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun 

pajakberada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b.  Badan yang didirian atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan  

pemerintah yang memenuhi kreteria : 

1.  Pemebentukannya berdasarkan perundang - undangan. 

2. Pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

������������������������������ �����������������������������
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3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara 

c.  warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuanmenggantikan yang berhak. 

2. Subjek Pajak luar negeri (pasal 2 ayat 4 undang – undang PPh) 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ;dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

  Dari penjelasan diatas subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak 

dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak 

apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak 

kena pajak, hal ini berbeda dengan subjek pajak badan dalam negeri yang menjadi wajib pajak 

sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri 

baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Badan usaha tidak tetap. 

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak 

dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain : 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pemungutan pajak penghasilan... Dicky Aditya



1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak 

hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 

2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, 

sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif 

yang sepadan. 

3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan sebagai saran untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak, 

sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang 

bersifat final. Tetapi bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajibannya dipersamakan 

dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur 

dalam undang-undang PPh dan undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan umum 

perpajakan. 

  Dalam subjek pajak luar negeri ada pihak – pihak yang dikecualikan untuk menjadi wajib 

pajak. Pihak –pihak yang dikecualikan dalam subjek pajak luar negeri ada pada pasal 3 undang-

undang PPh. 

  Selain subjek pajak penghasilan, dalam Undang - undang PPh juga mengatur tentang objek 

pajak penghasilan, objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk 

menghitung pajak terutang. Menurut pasal 4 ayat 1 undang - undang PPH yang menjadi objek 

dari pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
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Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

  Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak penghasilan 

dikelompokkan menjadi empat yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 

pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal yang berupa harta 

bergerak ataupun harta bergerak, dan penghasilan lain – lain seperti pembebasan utang dan 

hadiah.25 

  Jenis – jenis penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (1) 

Undang - undang PPh. Tetapi tidak semua penghasilan yang merupakan objek dari pajak 

penghasilan, ada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan yaitu jenis – jenis pendapatan 

yang tercantum pada pasal 4 ayat 3 undang - undang PPh. 

  Dalam Undang - undang PPh terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yaitu : 

1. PPh pasal 21 

  Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah , honorarium, tunjamgan , dan pembayaran 

yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

2. PPh pasal 22 

  PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendaharawan  pemerintah pusat / daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran 

atas penyerahan barang dan barang – barang tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta 

berkenaan dengan kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. 

3. PPh pasal 23 

������������������������������ �����������������������������
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  PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan 

jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan 

dan terutang oleh badan usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

 

 

4. PPh pasal 24 

  PPh pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan  di luar negeri atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan 

yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. 

5. PPh pasal 25 

  PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib 

pajak berjalan. Angsuran tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas 

seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak 

penghasilan. 

6. PPh pasal 26 

  PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber 

dari Indonesia yang di terima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2.3.  Pajak Penghasilan Atas Royalti Film Impor Menurut Pasal 26 Undang – Undang  

Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali 

Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

 Dalam Pasal 12 ayat 2 undang-undang Nomor 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan 

Undang - undang hak cipta), film yang merupakan salah satu jenis dari sinematografi. 
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Sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maka dari itu film atau 

sinematografi termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Pengertian dari hak cipta dalam pasal 1 

ayat 1 undang - undang hak cipta adalah “ hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan – pembatasan menurut Undang - undang.  

 Berdasarkan pasal 76 undang - undang Hak cipta, karya cipta yang dilindungi bukan hanya 

ciptaan warga negara, penduduk atau badan hukum Indonesia tetapi juga karya ciptaan bukan 

warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang 

mana negara asal pencipta tersebut mempunyai perjanjian perlindungan hak cipta baik bilateral 

atau pun multilateral dengan indonesia , jadi film impor yang notabenya merupakan karya cipta 

yang bukan berasal warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia ataupun badan hukum 

Indonesia tetap dilindungi hak ciptanya oleh undang - undang. 

 Pihak yang mempunyai hak cipta atas suatu ciptaan adalah pencipta atau penerima hak . 

Pencipta dalam hal ini bisa berupa perorangan maupun badan hukum , tetapi Jika dikaitkan 

dengan karya cipta berupa film yang menjadi bahasan dalam skripsi ini kebanyakan penciptanya 

adalah badan hukum. Jadi badan hukum Sebagai pemegang hak cipta atas suatu karya cipta 

berupa  film mempunyai hak ekslusif untuk mengumumkan , memperbanyak suatu film 

ciptaanya atau memberikan izin untuk melakukan hal tersebut.  

 Jika suatu film tersebut memiliki kualitas yang bagus, film tersebut biasanya juga di ekspor 

ke luar negeri salah satunya adalah indonesia. Untuk bisa melakukan hal tersebut harus 

melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta. Penegertian perjanjian lisensi dalam 

pasal 1 ayat 14 undang- undang hak cipta adalah izin yang diberikan oeleh pemegang hak cipta 

atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak 
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ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini jika tidak 

diperjanjikan lain, lingkup lisensi akan meliputi hak untuk mengumumkan maupun hak untuk 

memperbanyak dimaksud dalam pasal 2 undang - undang hak cipta. Atas perjanjian lisensi yang 

dibuat, pihak yang melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta harus membayarkan 

royalti . 

  Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang - undang PPh pendapatan atas royalti merupakan salah 

satu objek dari Pajak penghasilan. Karena dalam hal film impor yang menerima pendapatan 

berupa royalti adalah subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, maka 

pemungutan pajak penghasilan atas royalti tersebut diatur dalam pasal 26 ayat 1 undang  – 

undang PPh.  

  Pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor tersebut mempunyai suatu 

karakteristik yaitu pajak penghasilan dipungut atas pemanfaatan barang tidak berwujud berupa 

film yang merupakan hak kekayaan intelektual berbentuk hak cipta, yang mana dari pemanfaatan 

benda tidak berwujud tersebut oleh importir dalam negeri lewat perjanjian lisensi dengan 

pemegang hak cipta luar negeri, pemegang hak cipta tersebut memperoleh penghasilan berupa 

royalti. Pendapatan royalti itulah yang dalam hal ini di pungut pajak penghasilan.  

  Sebagaimana pasal 26 ayat 1 undang - undang  PPh yang merupakan wajib pajak adalah 

pihak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan yang mana 

penghasilan tersebut termasuk dalam objek penghasilan sebagaimana pasal 26 ayat 1 undang - 

undang PPh, royalti merupakan salah satu objek pajak dalam pasal tersebut. Atas penghasilan 

tersebut tarif pajaknya adalah 20 % dari jumlah bruto yang yang diterima atau diperoleh oleh 

wajib pajak luar negeri. 
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  Undang - undang pajak penghasilan menganut dua sistem pengenaan pajak yaitu 

pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi pihak luar negeri yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh 

pihak yang wajib membayarkan suatu penghasilan bagi wajib pajak luar negeri lainnya. 26 

Ketentuan pasal 26 ayat 1 undang - undang PPh adalah ketentuan yang mengatur pemotongan 

atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar 

negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, sehingga sistem pengenaan yang digunakan adalah 

pemotongan pajak oleh pihak yang wajib membayarkan suatu penghasilan yang dalam kasus ini 

adalah royalti kepada wajib pajak luar negeri .27 

  Dalam pasal 26 ayat 1 Undang - undang PPh pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini 

wajib dilakukan oleh : 

1. Badan pemerintah 

2. Subjek pajak dalam negeri 

3. Penyelenggara kegiatan 

4. Bentuk usaha tetap 

5. perwakilan luar ngeri lainnya : 

Yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 

Indonesia.28 

  Jika dikaitkan dalam pembayaran royalti atas film impor pemotong pajak adalah pihak 

yang melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta luar negeri. Sebagai contoh PT 

������������������������������ �����������������������������

 26 Ibid. h.338 

 27 Ibid. 

 28 Ibid. h.338 
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Camila Internusa film sebagai importir dan pihak dalam perjanjian lisensi membayarkan royalti 

sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tweintieth century company, maka 

subjek pajak dalam negeri yaitu PT Camila Internusa film sebagai pemotong pajak berkewajiban 

memotong 20% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di bayarkan kepada 

pemegang hak cipta luar negeri sebagai pajak penghasilan. 

2.4.  Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Film Impor 

 Dalam pemungutan pajak penghasilan terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut 

pajak dalam pajak penghasilan yaitu :29 

a. Asas tempat tinggal 

 Negara – negara yang mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib 

pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau 

berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang - undang PPh) 

b. Asas kebangsaan  

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap 

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. 

c. Asas Sumber 

 Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada 

suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak Indonesia tanpa memperhatikan tempat 

wajib pajak. 

������������������������������ �����������������������������
29 Ibid. h.16 
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 Jika merujuk asas-asas tersebut diatas maka pasal 26 ayat 1 Undang - undang PPH yang 

mengatur pemungutan pajak penghasilan kepada subjek pajak luar negeri, pasal tersebut 

menganut asas sumber yaitu negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan 

yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak, dengan demikian subjek pajak luar 

negeri harus membayar pajak penghasilan yang diperolehnya.   

  Di indonesia pemungutan pajaknya menggunakan sistem self assesment, sistem 

pemungutan ini memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.30 

  Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya  dalam pasal 26 ayat 1 Undang - 

undang PPH menggunakan sistem pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke tiga, jadi 

dalam hal ini wajib pajak luar negeri tidak membayarkan sendiri pajaknya, tetapi yang 

berkewajiban untuk membayarkan pajak tersebut adalah pihak yang membayarkan suatu 

penghasilan kepada subjek pajak luar negeri sesuai dengan apa yang telah diatur pasal 26 ayat 1 

Undang - undang PPh. Jadi jika dikaitkan dalam hal pembayaran royalti film impor yang 

berkewajiban membayarkan pajak tersebut adalah pihak importir film dalam negeri yang 

membayarkan penghasilan berupa royalti kepada pemegang hak cipta luar negeri atas 

konsekuensi dilakukannya perjajin lisensi atas film impor. 

  Saat terutangnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 26 ayat 1 

Undang - undang PPH yaitu terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan 

terutangnya penghasilan yang bersangkutan , tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 

dahulu.31semisal PT Camila Internusa film membayarkan royalti seebsar Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) kepada tweintieth century company (subjek pajak luar negeri) pada tanggal 

������������������������������ �����������������������������

 30 Ibid. h.12 
 
 31 Ibid. h.340 
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19 Mei 2011, maka saat terutangnya adalah pada akhir bulan mei yaitu akhir bulan dilakukannya 

pembayaran atas royalti tersebut dari PT Camila Internusa film kepada tweintieth century 

company. 

  Sistem penyetoran pajak penghasilan atas royalti film impor sama dengan pemungutan 

objek- objek Pajak penghasilan lainnya yang saat terutangnya jatuh pada akhir bulan 

sebagaimana yang diatur oleh  Pasal 26 Undang - undang PPh. Atas pajak penghasilan Pasal 26 

yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya 

setelah bulan saat terutangnya pajak, setelah itu pihak yang memotong pajak penghasilan 

tersebut diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari 

setelah masa pajak berakhir.32 Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan 

masa adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 

dipotong atau dipungut dan disetorkannya dalam untuk suatu masa pajak Pemotong pajak 

penghasilan pasal 26 atas penghasilan harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 

terhadap subjek pajak luar negeri baik yang berupa orang pribadi ataupun badan  yang dibebani 

membayar pajak penghasilan yang dipotong.33 hal ini sebagai pertanggung jawaban pemotong 

pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang penghasilannya telah di potong oleh pemotong 

pajak. 

 

 

 

 

 

������������������������������ �����������������������������

 32 Ibid.  
 
 33 Ibid.  
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BAB III 

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR SE 

3/PJ/2011 TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ROYALTI 

FILM IMPOR 

 

3.1. Subtansi Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 Berkaitan 

dengan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Royalti film Impor 

 Terbitnya SE 3/PJ/2011 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dan 

perlakuan pajak pertambahan nilai atas pemasukan film ini dilatar belakangi oleh laporan Badan 

pertimbangan film nasional kepada badan kebijakan fiskal dimana laporan tersebut menyebutkan 

pajak film nasional lebih tinggi daripada film asing, atas laporan tersebut  diadakanlah audit 

kepatuhan penerapan pajak terhadap film impor yang mana hasilnya menyebutkan bahwa pihak 

importir tidak pernah melaporkan royalti yang dibayarkannya kepada pemegang hak cipta yang 

berasal dari luar negeri, padahal dalam Undang - undang PPh royalti merupakan objek pajak. 

 Untuk mengatasi hal tersebut maka direktur jendral pajak mengeluarkan surat edaran SE 

3/PJ/2011. Surat edaran tersebut berisi tentang pengaturan pajak penghasilan dan pajak 

pertambahan nilai yang dikenakan terhadap film impor. 

 Sebenarnya tidak ada hal baru yang diatur dalam surat edaran direktur jendral pajak 

tersebut mengingat menurut pasal 23A amandemen Undang-undang dasar 1945 bahwa pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-

undang sedangkan surat direktur  jendral pajak bukan merupakan undang-undang jadi tidak bisa 
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menimbulkan kewajiban baru bagi warganegara untuk membayar suatu pajak yang tidak diatur 

dalam undang-undang.  

 Terbitnya surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penerapan 

yang seragam terhadap perlakuan Pajak Penghasilan dari penghasilan royalti dan Pajak 

Pertambahan Nilai atas pemasukan film impor ke Indonesia.  

 Ada dua inti pokok peraturan perpajakan yang di muat dalam SE 3/PJ/2011, yaitu Pajak 

penghasilan terhadap royalti film Impor dan Pajak pertambahan nilai atas royalti film impor, 

tetapi dalam hal ini pembahasan akan berfokus kepada pajak penghasilan atas film Impor. 

 Pengaturan pajak penghasilan atas royalti film Impor diatur dalam butir 1 dan butir 5 SE 

3/PJ/2011. Dalam butir 1 disebutkan dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas royalti film 

impor, dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat  (1) huruf h jo pasal 26 ayat (1) undang – undang 

PPh.  

 Dasar hukum pasal 4 ayat (1) huruf h undang – undang PPh menjelaskan bahwa , Yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti atau imbalan atas 

penggunaan hak. Sedangkan Pasal 26 ayat (1) huruf c undang – undang PPh menyebutkan bahwa 

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 

tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak 
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yang wajib membayarkan yaitu royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta.  

 Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana dikutip pada butir 1 tersebut 

maka dalam butir 5 bagian a surat edaran tersebut ditegaskan bahwa atas atas penghasilan yang 

dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sehubungan 

dengan penggunaan hak cipta atas film impor dengan persyaratan tertentu maka atas penghasilan 

yang dibayarkan ke luar negeri tersebut termasuk dalam pengertian royalti yang dipotong pajak 

penghasilan Pasal 26 ayat 1 undang – undang PPh oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 

20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran 

Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara mitra. Tetapi atas hal tersebut ada 

pengecualiannya, apabila atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian film 

impor tersebut seluruh hak cipta (termasuk hak edar di negara lain) telah berpindah tanpa 

persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari 

atau diberikan hak menggunakan hak cipta tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau 

memperbanyak ciptaannya maka atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri tersebut tidak 

termasuk dalam pengertian royalti yang dipotong pajak penghasilan Pasal 26 undang – undang 

PPh. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 33/Pj./2009 yang mengatur 

perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. 

3.2. Dampak Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 Terhadap 

Pemungutan Pajak Penghasilan atas Royalti film Impor 

 Sebelum terbitnya Surat Edaran Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011, Pajak penghasilan atas 

royalti film tidak dibayarkan oleh importir, tetapi setelah terbitnya surat edaran tersebut importir 

harus membayar Pajak penghasilan atas film impor sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 26 
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(1) undang-undang PPh. Bisa di bilang sebelum terbitnya Surat Edaran Jendral Pajak nomor SE 

3/PJ/2011 wajib pajak yang dalam hal ini adalah pemotong pajak telah melakukan perlawanan 

aktif terhadap pajak penghasilan. 

 Perlawanan aktif terhadap pajak dibedakan menjadi 3 cara yaitu penghindaran diri dari 

pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak, melalaikan Pajak.34 Dari ke-tiga cara Importir telah 

melakukan pengelakan atau penyelundupan pajak dengan tidak memberikan data bahwa mereka 

sebagai Importir membayarkan royalti kepada pihak luar negeri padahal atas penghasilan 

tersebut seharusnya dipungut Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 

undang-undang PPh.  

 Selain itu dampak lain yang timbul adalah adanya kurang bayar Pajak penghasilan atas 

royalti, selama kurun waktu agustus 2008 – agustus 2010  ada 250 judul film yang di Impor, dari 

250 film tersebut kurang bayar Pajak penghasilan atas royalti berjumlah Rp. 31 miliar jumlah 

tersebut belum termasuk denda pajak. 

 Atas utang pajak tersebut pada tanggal 12 maret 2011 telah dikirimkan surat tagihan pajak 

kepada PT. Camila Internusa film, PT. Satrya Perkasa Estetika film dan PT. Amero Putra film 

sebagai Importir utama film Impor di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 20 undang-undang nomor 

6 tahun 1984 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ( selanjutnya disebut dengan undang-undang 

KUP) surat tagihan adalah “surat yang diterbitkan oleh fiskus untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”, jadi surat tagihan tersebut diterbitkan 

oleh fiskus sebagai suatu ketetapan yang dimaksudkan untuk menagih pajak yang tidak atau 

kurang dibayar oleh wajib pajak sesuai batas waktu yang ditentukan serta sanksi sanksi yang 

dijatuhkan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana ketentuan 
������������������������������ �����������������������������

 34 R.Santoso Brotodiharjo, Op.Cit, h.14 
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yang berlaku.35 Jika dikaitkan dengan surat tagihan tertanggal 12 maret 2011, surat tersebut 

dimaksudkan untuk menagih pajak penghasilan atas royalti yang tidak dibayarkan selama kurun 

waktu agustus 2008 – agustus 2010 oleh pihak yang wajib membayarkan pajak  yaitu pihak 

importir yaitu PT. Camila Internusa film, PT. Satrya Perkasa Estetika film dan PT. Amero Putra 

selaku pemotong pajak penghasilan  atas royalti yang di bayarkan ke subjek pajak luar negeri 

yaitu pemegang hak cipta atas suatu film impor. 

 Direktur Jendral dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila keadaan yang ada dalam 

pasal 14 ayat 1 undang-undang KUP terpenuhi, yaitu apabila : 

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak di bayar. 

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau 

salah hitung 

c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 

  Dalam kasus ini Surat tagihan pajak diterbitkan Direktur Jendral pajak dikarenakan tidak 

dibayarkanya pajak penghasilan oleh  pihak yang wajib membayar pajak penghasilan tersebut 

yaitu Importir sebagai pemotong pajak.  

 Surat Tagihan menurut pasal 18 ayat 1 undang-undang Kup merupakan suatu dasar untuk 

melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak sendiri merupakan serangkaian tidakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan cara 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

,memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan , 

melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita.36 Tujuan pelaksanaan 

penagihan pajak adalah guna pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak.37 

������������������������������ �����������������������������

 35 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal, Graha Ilmu, Jakarta, h.113 
 36 Ibid. 
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 Pajak yang terutang dalam Surat tagihan pajak tersebut ditambah juga dengan sanksi 

berupa bunga, sesuai dengan pasal 14 ayat 3 undang-undang KUP disebutkan bahwa jumlah 

kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan sebagaimana yang disebabkan oleh pajak 

penghasilan yang tidak atau kurang bayar ditambahkan sanksi administrasi bunga 2% perbulan 

untuk paling lama 24 bulan, dihitung dari sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 

pajak, bagian tahun pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan 

diterbitkannya surat tagihan pajak.  

 Jumlah kekurangan pembayaran pajak penghasilan royalti atas film impor yang tercantum 

dalam  surat tagihan tertanggal 12 maret 2011 adalah Rp. 31 miliar, jumlah tersebut merupakan 

pajak peenghasilan atas royalti film impor selama kurun waktu agustus 2008 – agustus 2010 (24 

bulan), maka sesuai dengan pasal 14 ayat 3 undang-undang KUP sanksi administrasi atau denda 

pajaknya adalah sebesar 48% dari Rp. 31 miliar.  

 Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan pajak 

lainnya yang dikeluarkan oleh fiskus dan harus dipatuhi oleh wajib pajak. Apabila ternyata wajib 

pajak tidak mematuhi isi dari surat tagihan pajak yang diterbitkan padanya maka fiskus dapat 

melakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut kepada wajib pajak tersebut, termasuk dengan 

surat paksa.38 

 Penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan kepada wajib pajak harus melalui 

tahapan yang ditentukan oleh undang-undang, mulai dari penerbitan surat teguran , surat paksa, 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������

 37 Ibid. 

 38 Ibid. 
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surat sita, pengumuman lelang, sampai dengan pelaksanaan lelang atas harta milik wajib pajak 

atau penanggung pajak yang disita oleh fiskus. Tahapan pelaksanaannya adalah berikut :39 

a. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan surat teguran atau surat lain yang 

sejenis oleh pejabat yang berwenang melakukan penagihan pajak (selanjutnya disebut pejabat) 

atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah jatuh tempo pembayarannya. (pasal 9 ayat 

1 PMK Nomor 24/PMK.03/2008) 

b. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya 

C. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penangggung pajak 

setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran , pejabat segera menerbitkan surat 

paksa. ( pasal 6 PMK Nomor 24/PMK.03/2008) 

d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 

lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya maka pejabat segera 

menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan. (Pasal 11 Undang-undang penagihan pajak 

dengan surat paksa) 

e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 

penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang 

berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang. ( Pasal 26 ayat 1a Undang-undang 

penagihan pajak dengan surat paksa) 

f. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 

penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat 

yang berwenang segera melakukan penjualan barang sitaan milik penanggung pajak melalui 

kantor lelang negara. ( Pasal 26 ayat 1 Undang-undang nomor 19 tahun 1997  penagihan pajak 
������������������������������ �����������������������������
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dengan surat paksa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2000 ( selanjutnya disebut undang – undang penagihan pajak dengan surat paksa) 

g. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 

penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak dilakukan penyitaan atas barang yang 

dikecualikan dari penjualan secara lelang, maka pejabat yang berwenang segera melakukan 

penjualan, penggunaan, dan atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak. . ( 

Pasal 6 ayat 1 undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa) 

h. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan 

penagihan seketika dan sekaligus tanpa menanggung tanggal jatuh tempo pembayaran pajak ( 

Pasal 1 angka 5 undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa) 

i. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan tindakan 

pencegahan dan atau penyandraan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan mentri keuangan 

atau gubernur. 

3.3. Upaya Hukum atas Pemungutan Pajak Penghasilan  Royalti Film Impor 

 Setelah terbitnya Surat Edaran Jendral Pajak nomor SE 3/PJ/2011 yang kemudiaan diikuti 

dengan surat tagihan pajak, kemungkinan akan terjadinya sengketa pajak akan cukup besar. 

Sengketa pajak muncul manakala wajib pajak tidak setuju atas penetapan pajak yang dilakukan 

oleh fiskus, yang umumnya terkait dengan masalah material penetapan pajak.40 

 Definisi tentang sengketa pajak dapat kita temukan dalam undang - undang nomor 14 

tahun 2002 tentang pengadilan pajak ( selanjutnya disebut undang – undang pengadilan pajak), 

dalam pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam 

bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang 

������������������������������ �����������������������������
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sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada 

pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan, termasuk gugatan 

atas penagihan berdasakan undang-undang Penagihan pajak dengan surat paksa. 

 Dalam kasus ini ada dua pihak yang tidak setuju atas penetapan pajak yang dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang, yang pertama adalah importir film Impor atas Surat tagihan pajak yang 

ditujukan kepadanya dan pihak subjek pajak luar negeri yaitu pemegang hak cipta yang tidak 

setuju atas pemungutan Pajak penghasilan atas royalti yang diperolehnya sehingga hal tersebut 

akan memunculkan sengketa pajak. 

 Dalam hukum Pajak Indonesia penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan melalui cara 

prefentif dan cara represif. Cara prefentif dilakukan dengan cara  mengajukan keperatan kepada 

Direktur Jendral Pajak, sedangkan cara represif adalah dengan cara mengajukan sengketa pajak 

tersebut ke pengadilan pajak. 

3.3.1. Upaya Hukum oleh Importir 

  Di sub bab ini akan lebih berfokus untuk membahas upaya hukum apa yang dapat 

ditempuh oleh Importir terutama berkaitan dengan surat tagihan Pajak. Dalam pasal 25 ayat 1 

undang – undang KUP menentukan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada direktur jendral pajak atas suatu : 

a. Surat ketetapan kurang bayar 

b. Surat ketetapan Pajak kurang bayar tambahan  

c. Surat ketetapan Pajak Nihil 

d. Surat ketetapan Pajak lebih bayar 

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

perundang-undangan. 
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 Dengan melihat persyaratan diatas maka importir tidak bisa mengajukan upaya hukum 

preventif berupa keberatan kepada direktur jendral pajak atas masalah ini, karena surat yang 

ditujukan ke importir adalah surat tagihan pajak. Maka cara yang bisa dilakukan oleh Impotir 

adalah mengajukan permohonan kepada Drirektur Jendral Pajak untuk  mengurangkan atau 

membatalkan surat tagihan pajak yang dianggap oleh Importir tidak benar, karena berdasarkan 

pasal 36 ayat 1 undang-undang KUP Direktur Jendral Pajak karena jabatannya atau karena 

permohonan wajib pajak dapat melakukan pengurangkan atau pembatalkan surat tagihan pajak 

yang tidak benar. 

 Berdasarkan pasal 36 undang - undang KUP Permohonan tersebut dapat dilakukan paling 

banyak 2 (dua) kali. Atas permohonan tersebut Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 

paling lama 6  (enam ) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberi keputusan atas 

permohonan yang diajukan, keputusan tersebut bisa berusapa ditolaknya permohonan, 

dikabulkannya permohonan dan di kabulkan sebagian permohonan pajak, dan atas hal tersebut 

Direktur Jendral pajak wajib memberikan informasi secara tertulis hal-hal yang mendasari 

putusan. Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan Direktur Jendral Pajak belum 

memberikan keputusan maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap dikabulkan. 

 Apabila permohonan tersebut di tolak maka importir dapat melakukan upaya hukum 

represif berupa gugatan ke pengadilan pajak. Dalam pasal 31 ayat 3 undang - undang pengadilan 

pajak disebutkan  bahwa : “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus 

sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan 
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yang berlaku”. dalam hal ini telah terjadi sengketa atas penagihan pajak maka importir bisa 

mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Tata cara dan prosedur gugatan menurut undang - 

undang pengadilan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa 

hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, 

pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang 

digugat.  

2. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak  

3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 

(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan  

4. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang 

digugat.  

5. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila 

jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.  

6. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) 

hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.  

7. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat 

Gugatan  

3.3.2. Upaya Hukum oleh Pemegang Hakcipta. 

  Pemegang hak cipta dalam hal Pajak royalti film Impor adalah wajib pajak luar negeri 

yang berdasarkan pasal 26 undang-undang PPh ,penghasilan yang mereka peroleh berupa royalti 

film Impor merupakan objek kena pajak penghasilan yang atas penghasilan tersebut dipungut 
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pajak melalui pihak ketiga yang membayarkan royalti tersebut, pihak ketiga tersebut disebut 

pemotong pajak. 

  Telah disebutkan diawal bahwa MPAA sebagai asosiasi pemegang hak cipta atas sebagian 

film yang diproduksi oleh hollywood tidak setuju adanya pemungutan pajak terhadap royalti, 

baik itu PPh maupun PPn. Alasan ketidak setujuan MPAA adalah penerapan pajak atas royalti 

yang dibayar importir dari hasil pemutaran film asing itu tidak lazim dalam dunia internasional41 

  Jika pihak wajib pajak MPAA berpendapat bahwa pemungutan Pajak penghasilan atas 

royalti tersebut tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak tersebut dapat mengajukan upaya 

hukum prefentif berupa keberatan terhadap Direktur Jendral pajak. Keberatan yang diajukan 

adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yang dalam hal ini berkaitan dengan jumlah 

besarnya pajak atau potongan atau pemungutan atas pajak penghasilan tersebut.42 

   Syarat-syarat wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada direktur jendral pajak ada 

dalam pasal 25 ayat (1) undang-undang KUP. MPAA memenuhi syarat huruf e pasal 25 ayat (1), 

yaitu MPAA sebagai pihak yang penghasilannya dipotong atau dipumungut oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan perundang- undangan. Maka MPAA bisa mengajukan upaya hukum 

preventif berupa keberatan terhadap Direktur Jendral Pajak. Berikut proses keberatan pajak 

menurut undang-undang KUP : 

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 

pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut 

penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. 

2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat 

ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud 

������������������������������ �����������������������������
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pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib 

melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 

Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 

4. Atas pengajuan surat keberatan tersebut, wajib pajak menerima tanda penerimaan surat dari 

pegawai direktorat jendral pajak. 

5. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

6. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 

penjelasan tertulis yang dimaksudkan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian keberatan. 

7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

8. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur 

Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 

 Apabila MPAA selaku wajib pajak masih tidak setuju dengan surat isi keputusan 

keberatan yang diterimanya, maka sesuai dengan pasal 27 ayat 1 undang- undang KUP maka 

MPAA bisa melakukan upaya hukum represif berupa upaya banding atas keputusan keberatan 

tersebut ke pengadilan pajak yang ditunjuk dan ditentukan oleh undang-undang Pajak. 

 Pada pasal 27 undang-undang KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan banding 

apabila tidak puas dengan isi surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur jendral 

pajak yang disampaikan kepadanya. Pengajuan banding tersebut diajukan kepada pengadilan 
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pajak sesuai dengan undang - undang –undang 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Berikut 

proses banding dalam pengadilan pajak : 

1. Pemohon banding mengajukan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan 

Pajak. 

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang 

dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu 

dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.  

4. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.permohonan  Banding diajukan 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang 

dibanding. Pada Surat Banding  juga dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. 

5. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 

50% (lima puluh persen). 

6.  dalam putusan banding atas permohonan banding, hakim bisa menerima permohonan 

banding, bisa menolak atau bisa menerima sebagian. 

 Apabila atas putusan tersebut hasilnya adalah ditolak atau dikabulkan sebagian , maka 

wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak 

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan 

sebelumnya. Tetapi jika pemegang hak cipta yang dalam hal ini adalah MPAA masih merasa 

tidak setuju maka MPAA bisa menempuh jalur peninjauan kembali ke Makamah Agung. 

Pengaturan diatur dalam pasal 89 – 93 undang-undang pengadilan pajak yang alasan – alasan 

pengajuan peninjauan kembali secara limitatif dibatasi oleh pasal 91 undang - undang pengadilan 

pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  

1. Kesimpulan 

  Dari pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab 1 dan Bab 2, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut  : 

a.   Dalam hukum pajak dikenal istilah ‘No taxation without representation dan Taxation 

without representation is robbery’ yang kurang lebih pengertiannya adalah pemungutan pajak 

harus berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 juga mengatur hal yang 

sama bahwa segala pajak untuk kegunaan kas negara harus berdasarkan undang - undang. 

Pemungutan Pajak Penghasilan atas royalti telah memenuhi kepastian hukum, hal ini didasarkan 

oleh pasal 26 ayat 1 undang - undang PPH yang salah satu isinya mengatur tentang pemungutan 

pajak penghasilan atas royalti yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. dengan dasar tersebut 

pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor adalah sah menurut hukum. Pasal 26 

undang - undang PPH menyatakan bahwa atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak luar 

negeri di potong penghasilannya sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk pajak penghasilan oleh 

pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal pembayaran atas royalti film impor, pihak yang 

melakukan pemotongan Pajak penghasilan atas royalti yang diterima oleh wajib pajak luar negeri 

adalah importir film yang mengimpor film tersebut dari pemegang hak cipta luar negeri, hal 

tersebut dikarenakan yang berkewajiban untuk membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta 

luar negeri  adalah importir film tersebut. 

b.  Dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE 3/PJ/2011 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan berupa royalti dan perlakuan pajak pertambahan nilai atas 
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pemasukan film berisi dua subtansi penting yaitu pemungutan PPh atas royalti film impor dan 

pemungutan PPn atas film Impor, tetapi hal tersebut bukan hal yang baru karena sudah pernah di 

atrur terlebih dahulu lewat undang PPh maupun PPn. Terbitnya surat edaran ini dimaksudkan 

untuk memberikan pemahaman dan penerapan yang seragam terhadap perlakuan Pajak film 

impor di Indonesia. Dalam bidang pajak penghasilan surat edaran tersebut berimplementasi 

terhadap pemungutan Pajak penghasilan atas royalti film impor yang selama ini tidak di pungut, 

tetapi setelah terbitnya surat edaran tersebut pajak penghasilan atas royalti film impor mulai 

dilakukan pemungutan. Selain hal itu dampak lain dari surat edaran tersebut adalah terbitnya 

surat tagihan pajak tertanggal 12 maret 2011 yang ditujukan kepada para importir atas hutang 

pajak penghasilan atas royalti film impor selama kurun waktu Agustus 2008 – Agustus 2010. 

Dalam kasus ini baik importir maupun pemegang hak cipta tidak setuju atas ketetapan tersebut , 

importir film Impor tidak detuju atas Surat tagihan pajak yang ditujukan kepadanya dan pihak 

wajib pajak luar negeri yaitu pemegang hak cipta yang tidak setuju atas pemungutan Pajak 

penghasilan atas royalti yang diperolehnya. Apabila importir tidak setuju atas terbitnya surat 

tagihan tersebut. importir bisa melakukan upaya hukum prefentif dengan cara mengajukan 

permohonan kepada Drirektur Jendral Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan surat 

tagihan pajak yang dianggap oleh Importir tidak benar yang prosedur permohonan tersebut diatur 

dalam pasal 36 Undang - undang KUP, apabila masih tidak puas atas hasil permohonan tersebut, 

importir bisa melakukan upaya hukum represif mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. 

Pemegang hak cipta yang tidak setuju atas pemungutan Pajak penghasilan atas royalti yang 

diperolehnya dapat melakukan upaya hukum prefentif dengan cara mengajukan keberatan 

terhadap Direktur Jendral pajak yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang KUP, apabila 
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keberatan tersebut ditolak maka pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum represif 

dengan cara mengajukan banding ke pengadilan pajak.  

2. Saran 

a. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend . dalam 

kasus ini pemerintah tidak hanya sedang menjalankan fungsi budgetair pajak tetapi juga 

menjalankan fungsi regulerend yaitu mengatur agar film nasional bisa bersaing dengan film 

impor dengan memungut pajak penghasilan atas royalti film impor agar pajak yang dipungut dari 

film nasional dan film impor sama besarnya. Tetapi dalam hal ini pemerintah harus hati-hati 

mengambil kebijakan karena jika pemerintah salah mengambil kebijakan malah akan berakibat 

buruk kepada industri perfilman nasional. Selain itu pemerintah harus melakukan pengawasan 

yang lebih ketat lagi kepada pembayaran pajak agar tidak ada lagi pajak yang tidak dibayarkan 

seperti halnya PPH atas royalty film impor ini. 

B. Sebenarnya Importir dan pemegang hak cipta film impor tidak perlu melakukan protes 

terhadap penerapan pajak film impor ini karena pemungutan pajak ini bukan pungutan liar tetapi 

pungutan ini sudah ditetapkan di Undang - undang PPH., selain itu pemungutan pajak ini adalah 

pemungutan pajak yang didasarkan pada royalti yang dibayarkan, jadi jika film tersebut laku 

dipasaran  maka royalti yang dibayarkan pun akan besar dan Pajak penghasilan yang di bayarkan 

pun akan besar juga, sebaliknya jika film tersebut tersebut tidak laku dipasaran maka royalti 

yang dibayarkan akan kecil dan Pajak penghasilan yang dibayarkan pun akan kecil juga. Jadi 

besaran pajak penghasilan yang dibayarkan akan sebanding dengan pajak penghasilan yang 

dibayarkan. Penerapan Pajak penghasilan atas royalti film impor dapat menjadi semacam filter 

bagi importir untuk mendatangkan film impor yang ramai diminati saja atau ramai dipasaran, 

jika film tersebut tidak diminati maka lebih baik importir tidak mendatangkan film tersebut 
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karena akan rugi. Apabila pihak importir dan pemegang hak cipta tidak setuju dengan diterapkan 

pajak penghasilan atas royalti film impor ini maka importir dan pemegang hak cipta film impor 

dapat mengajukan upaya hukum prefentif maupun represif yang sudah dijelaskan dalam skripsi 

ini. 
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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR SE - 3/PJ/2011 

 

TENTANG 

 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DAN 

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM IMPOR 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan yang seragam terhadap perlakuan Pajak 

Penghasilan dari penghasilan royalti dan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasukan film impor ke 

Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur 

antara lain: 

a. Pasal 4 ayat (1) huruf h, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, termasuk royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

b. Pasal 26 ayat (1) huruf c, Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia 

dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang 

wajib membayarkan yaitu royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
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penggunaan harta. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain: 

a. Pasal 1 angka 2, Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat dan hukumnya 

dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud; 

b. Pasal 1 angka 3, Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 

Undang-Undang ini; 

c. Pasal 1 angka 10, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

d. Pasal 1 angka 17, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai 

Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 

yang terutang; 

e. Pasal 1 angka 19, Penggantian 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, tetapi tidak 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai 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 pemanfaatan 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

f. Pasal 1 angka 20, Nilai Impor 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 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang dipungut menurut Undang-Undang ini.; 

g. Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean; 

h. Penjelasan Pasal 4 huruf g, yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
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adalah : 

1) angka 1, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, 

kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses 

rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industri atau hak serupa 

lainnya; 

2) angka 5, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture 

films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. 
  

3. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman mengatur bahwa 

yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan atas sinematografi dengan 

direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 

elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau 

ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang 

Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, mengatur 

antara lain : 

a. Pasal 2, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

b. Pasal 4, Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 

tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut; 

c. Pasal 5 ayat (1) dan (2), Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih 

dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini : 

1) saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut secara 

nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya; 

2) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya; 
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3) saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena 

Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau 

4) saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya. 

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa 

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud di atas tidak diketahui, saat 

dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak 

dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau 

saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; 

d. Pasal 6 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang wajib dipungut dan disetorkan 

seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. 
 

5. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana dikutip pada butir 1, 2 dan 4, 

dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pajak Penghasilan 

1) atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 

tetap di Indonesia sehubungan dengan penggunaan hak cipta atas film impor dengan 

persyaratan tertentu maka atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri tersebut 

termasuk dalam pengertian royalti yang dipotong PPh Pasal 26 oleh pihak yang wajib 

membayarkan sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif sebagaimana diatur 

dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara 

mitra; 

2) namun apabila atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian film 

impor tersebut : 

a) seluruh hak cipta (termasuk hak edar di negara lain) telah berpindah tanpa 

persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di 

kemudian hari; atau 

b) diberikan hak menggunakan hak cipta tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau 

memperbanyak ciptaannya, 
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maka atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri tersebut tidak termasuk dalam 

pengertian royalti yang dipotong PPh Pasal 26; 
 

b. Pajak Pertambahan Nilai 

1) Pemasukan film impor merupakan kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, berupa hasil karya sinematografi yang merupakan hak kekayaan 

intelektual yang disimpan dalam media baik berupa roll film ataupun media 

penyimpanan yang lain, dari luar Daerah Pabean  di dalam Daerah Pabean yang 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 

2) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

terutang adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar; 

3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor 

Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak oleh orang pribadi 

atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak; 

4) Perlu diperhatikan bahwa pada saat pemasukan film impor telah dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai impor. Oleh karena itu Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan 

untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan film 

impor yang terutang pada saat pemasukan film tersebut adalah sebesar nilai berupa 

uang yang dibayar atau seharusnya dibayar, dikurangi dengan nilai impor; 

5) Adapun atas pembayaran royalti film impor sebagai hasil peredaran film di dalam 

Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak 

sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar. 
  

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 10 Januari 2011 

Direktur Jenderal, 

ttd. 

Mochamad Tjiptardjo 

NIP 195104281975121002 
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