
vi 

 

ABSTRAK 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan bagi warga negara dan 

bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak sebagai kewajiban 

kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan UUD 

1945 pasal 23A. Pajak di Negara Republik Indonesia  dikelompokkan berdasarkan 

cara pemungutannya. Salah satunya adalah penghasilan, tidak hanya pribadi yang 

dikenakan namun juga badan. Peraturan mengenai pajak penghasilan diatur dalam 

UU nomer 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam tulisan ini yang akan 

dikaji mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan tambang minyak 

asing di Indonesia. Kedua mengenai penegakan hukum atas utang pajak bagi 

perusahaan tambang minyak asing di Indonesia.  

Dalam tesis yang Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap Subjek Pajak 

Kegiatan Perusahaan Tambang Minyak Asing Di Indonesia ini menggunakan  tipe 

penelitian yuridis normatif dan pendekatan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang – undangan dan pendekatan konseptual untuk dapat memberikan solusi 

terhadap isu hukum yang ada. 

Pada pembahasan pertama yang akan dibahas adalah aturan yang dapat 

dikenakan kepada perusahaan tambang minyak asing terkait pajak penghasilan, 

pasal berapa yang dapat dikenakan untuk perusahaan tersebut. Sistem pemungutan 

pajak di Indonesia seperti apa yang berlaku dan digunakan. Pada pembahasan kedua 

yang akan dikaji mengenai penegakan utang pajak bagi wajib pajak, penagihan 

yang dapat dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak. pengangsuran utang pajak 

yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak. saran 

adalah agar diterbitkan peraturan terbaru terkait pajak penghasilan bagi perusahaan 

tambang minyak. karena pendapatan pajak penghasilan dari sektor migas sangat 

tinggi. 

Kesimpulan dari tesis ini adalah pajak penghasilan yang dapat dikenakan 

kepada perusahaan tambang minyak asing yang ada di Indonesia adalah Pasal 23 

dan 26 UU PPH. Berkaitan dengan utang pajak yang belum di bayarkan oleh wajib 

pajak, diberlakukan penagihan pajak oleh fiskus. Wajib pajak juga berhak untuk 

mengajukan ansuran dalam membayar utang pajak.  

Kata kunci : pajak, pajak penghasilan, perusahaan, tambang minyak, migas.  
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ABSTRACT 

 

 Taxes are mandatory contributions imposed on citizens and are coercive, 

with no direct compensation and used for the purposes of the country and for the 

prosperity of the people. Taxes as a state obligation contribute to state revenue 

based on UUD Article 23A of the 1945 Constitution. Taxes in the Republic of 

Indonesia are grouped according to the manner in which they are collected. One 

of them is income, not only personally charged but also the body. The regulations 

on income tax are regulated in Law number 36 of 2008 concerning income tax. In 

this paper, we will study income tax for foreign oil companies in Indonesia. The 

second is law enforcement for tax debt for foreign oil mining companies in 

Indonesia.  

 

 In this thesis entitled Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap Subjek 

Pajak Kegiatan Perusahaan Tambang Minyak Asing Di Indonesia uses the type of 

normative juridical research and approaches using the statutory approach and 

conceptual approach to be able to provide solutions to existing legal issues. 

 

 In the first discussion that will be discussed is the rules that can be imposed 

on foreign oil mining companies related to income tax, what article may be imposed 

for the company. The tax collection system in Indonesia as it applies and is used. 

In the second discussion that will be studied regarding the enforcement of tax debt 

for taxpayers, billing can be done by the tax authorities to taxpayers. tax debt 

installments that can be done by taxpayers in meeting tax payments. The suggestion 

is to issue the latest regulations regarding income tax for oil mining companies. 

because income tax income from the oil and gas sector is very high. 

 

 The conclusion of this thesis is the income tax that can be imposed on 

foreign oil mining companies in Indonesia are Articles 23 and 26 of the  UU PPH. 

In connection with tax debts that have not been paid by taxpayers, tax collection 

is applied by the tax authorities. Taxpayers are also entitled to apply for payments 

in paying tax debt. 

Keywords : Tax , income tax , the company , oil mine , oil and gas 
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