
ABSTRAK

Skripsi  ini  berjudul  Penerbitan  Ganda  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Memenuhi salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan  studi  pada  jenjang  pendidikan  Strata  (S-1)  Fakultas  Hukum 
Universitas  Airlangga  (UNAIR)  dengan  minat  studi  Hukum  Bisnis  dalam 
mencapai  gelar  Sarjana  Hukum di  Fakultas  Hukum Universitas  Airlangga,  (2) 
Sebagai  mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga  yang  berminat  di 
bidang studi bisnis, ingin lebih meningkatkan profesionalisme dalam menganalisa 
suatu  permasalahan  hukum,  khususnya  pada  bidang  hukum  pajak.  Didalam 
penulisan  skripsi  ini,  penulis  menggunakan  metode  penulisan  hukum  yuridis  
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Analisa  bahan  hukum  dalam  penulisan  skripsi  menggunakan  metode 
kualitatif,  yaitu  tata  cara  penulisan yang menghasilkan data  deskriptif  analitis. 
Penulis menggunakan data yang di ambil dari atau mengacu pada pada peraturan 
perundang-undangan,  surat  kabar,  majalah,  karya  ilmiah,  laporan  penelitian, 
jurnal,  artikel  internet  mengenai  pemberitaan-pemberitaan  terhadap  suatu 
permasalahan  (kasus)  sebagai  pelengkap  yang  mempunyai  kaitan  langsung 
dengan penulisan skripsi ini.  Disamping itu bahan hukum juga didapatkan dari 
literatur (buku), serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh selama perkuliahan.

Hasil  yang diperoleh  dalam penulisan  skripsi  ini  berupa  akibat  hukum 
penyalahgunaan  penerbitan  ganda  NPWP  yang  meliputi  faktor  dan  dampak 
Penerbitan ganda NPWP, serta upaya pencegahan dan penanggulangan penerbitan 
Ganda  NPWP. Hasil  analisis  bagi  Wajib  Pajak  dengan  ganda  NPWP  apabila 
Wajib Pajak tersebut dengan sengaja menyalahgunakan, menggunakan tanpa hak 
NPWP adalah dapat dikenai sanksi administrasi,  sanksi pidana, sanksi perdata, 
penghapusan  NPWP,  serta  tidak  dapat  menggunakan  fasilitas-fasilitas  yang 
diberikan  oleh  pemerintah. Pencegahan  ganda  NPWP dapat  dilakukan  dengan 
cara pemberian data secara aktif oleh Wajib Pajak dan dilakukan pemeriksaan di 
bidang pajak. Upaya penanggulangan dari permasalahan ini adalah Ditjen Pajak 
telah menyiapkan Pusat Penerimaan Keluhan  (Complaint Center),  Wajib Pajak 
dapat mengajukan tuntutan pidana, perdata maupun TUN terhadap Ditjen Pajak 
karena penerbitan ganda NPWP serta adanya proses penghapusan NPWP.
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