


KATA PENGANTAR 
 

 Administrasi Pajak adalah administrasi hukum atau legal administration, 
artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum 
menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini 
administrasi pajak adalah merupakan instrumen dari ketentuan formal 
perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi 
yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan 
namun juga menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa 
pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik. 
Oleh karena itu administrasi pajak sebagai instrumen pelaksanaan hukum 
formal haruslah disusun dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga mampu 
meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak 
sebagai kantor yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak, demikian 
pula mampu meningkatkan motivasi wajib pajak di dalam pelaksanaan 
kewajiban perpajakan. 
 Buku ini mengemukakan hal-hal tentang pelaksanaan administrasi pajak 
yang harus dikerjakan atau yang sebaiknya dikerjakan oleh Direktorat Jenderal 
pajak. Oleh karena itu untuk memahami buku ini maka para pembaca dituntut 
untuk menguasai terlebih dahulu tentang Ketentuan Umum dan tata Cara 
Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan dan juga Undang-undang Pajak 
Pertambahan Nilai. Buku ini dapat dijadikan acuan semua administrasi pajak 
dengan syarat ketentuan formal pajak tersebut mengacu kepada ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 Demikianlah buku ini kami tulis dan lepas dari segala kekurangan yang 
ada semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang mengikuti pendidikan 
perpajakan. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
LATAR BELAKANG 
 

Berbicara masalah administrasi, khususnya administrasi pajak masih 
banyak orang yang mempertentangkan antara pengertian administrasi dengan 
tata usaha, ada yang mengatakan bahwa pengertian administrasi adalah lebih 
luas cakupannya dengan tata usaha, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa 
administrasi itu tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa 
Indonesia. Untuk sementara kita tinggalkan terlebih dahulu pertentangan 
pendapat ini, karena tujuan penulisan buku ini adalah bukan membahas ilmu 
administrasi akan tetapi bagaimana kantor di lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai pihak/lembaga yang mewakili negara di dalam pemungutan pajak 
seharusnya menjalankan administrasi dengan baik sehingga diperoleh manfaat 
yang tinggi, keadilan, dan kesetaraan kepentingan hukum dalam proses 
pemungutan pajak. 

Apabila administrasi menjelma dalam bentuk tata usaha maka adanya 
kenyataan bahwa banyak orang tidak tertarik dengan pekerjaan tata usaha, 
demikian pula mungkin pada diri karyawan pajak, bahkan kadangkala ada 
kecenderungan kurang menghargai tugas-tugas tata usaha dengan tanpa 
disadarinya bahwa segala kegiatan pemerintahan selalu diawali dengan tata 
usaha dan bahkan juga diakhiri dengan tata usaha, pandangan yang demikian ini 
sangat menyesatkan, apalagi ditambah dengan pengelompokan antara tenaga 
tehnis yang tersirat seolah-olah memiliki kemampuan lebih tinggi apabila 
dibandingkan kelompok lainnya yaitu tenaga administrasi. Cara berpikir yang 
demikian ini hanya akan menimbulkan kerusakan di dalam pelayanan publik 
dan kesalahan yang berlanjut dengan tanpa disadari, dan bahkan kekalahan di 
suatu peperanganpun bukan mustahil dapat terjadi karena tata usaha militer 
yang tidak bagus. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. 
Poerwodarminto dikatakan bahwa pengertian administrasi adalah tata usaha, 
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tata mengarah kepada pengertian yang biasanya untuk kata majemuk, misalnya 
tata kota, tata bahasa, dan sebagainya yang berarti aturan. Jadi tata usaha 
perpajakan adalah administrasi perpajakan yaitu suatu kegiatan yang 
melaksanakan fungsi (berbagai fungsi) Direktorat Jenderal Pajak untuk 
pengumpulan dana pajak melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan 
pembinaan sesuai dengan fungsi aparatur pajak dalam rangka pelaksanaan 
perpajakan yang menganut self assessment system. Jadi oleh W.J.S. 
Poerwodarminto tidak dibedakan akan pengertian tata usaha dan administrasi, 
yaitu penatausahaan, sedangkan administratur dijelaskan sebagai orang yang 
menyelenggarakan tata usaha atau pimpinan suatu perusahaan. Oleh karena itu 
sebenarnya juga tidak berlebihan apabila sebutan untuk Kantor Pelayanan Pajak 
adalah Kantor Adminstrasi Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak disebut 
sebagai Administratur Pajak. 

Semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat, 
namun demikian administrasi pajak adalah bukan kegiatan catat-mencatat biasa 
akan tetapi catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki 
oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pengertian administrasi pajak adalah 
bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan dalam rangka 
menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi 
pajak melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan 
karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi 
disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan 
misi menjadikan ketentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan 
benar. 

Dari uraian tersebut dimuka maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 
administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah 
satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan di maksud. 
Jadi disini tata usaha perpajakan pada dasarnya merupakan rangkaian tugas-
tugas yang dimulai dari bagaimana penciptaan atau pembuatan formulir, 
penentuan buku-buku regester yang diperlukan, pencatatan yang harus 
dilaksanakan sampai dengan penanganan arus dokumen serta pelaksanaan 
kearsipan sedemikian rupa dalam suatu sistem yang baik dan terkendali sebagai 
tindak lanjut dari amanah ketentuan hukum yang menghendaki. Sebenarnya 
administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai 
penyelenggara pemerintahan (pemungut pajak), akan tetapi lebih dari itu yaitu 
juga merupakan kepentingan dan hak dari para pembayar pajak (Wajib Pajak) 
agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan 
dengan baik dan benar. Oleh karena itu penyimpangan tata usaha perpajakan 
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dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bukan mustahil akan 
menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan khususnya masyarakat 
Wajib Pajak. Sebagai contoh misalnya: 

“ Klaim terhadap pelayanan yang tidak atau kurang baik dari Pejabat Tata 
Usaha Pajak di dalam menjalankan ketentuan Pasal 25 ayat (6) KUP 
yakni kewajiban pihak Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan 
penjelasan secara tertulis atas permohonan Wajib Pajak dalam rangka 
mengajukan surat permohonan keberatan tentang apa yang menjadi 
dasar-dasar penghitungan pajak terutang di dalam surat ketetapan pajak 
yang menyimpang dari Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan 
oleh Wajib Pajak. Keterlambatan di dalam memberikan jawaban dan 
atau tidak diberikannya jawaban atas permohonan penjelasan dari 
Wajib Pajak tersebut akan menyebabkan hak-hak Wajib Pajak 
terabaikan dan bahkan mempersulit Wajib Pajak di dalam 
menggunakan hak perpajakannya. Akumulasi dari kondisi yang 
demikian ini dipastikan akan menyebabkan performance Direktorat 
Jenderal Pajak menjadi kurang baik di depan mata Wajib Pajak, atau 
bahkan menjadi rusak. Salah satu sumber dari tidak baiknya pelayanan 
sebagaimana dimaksud di muka adalah karena administrasi pendukung 
yang tidak atau kurang baik yakni administrasi penerimaan surat-surat 
dari luar yang kurang/tidak baik, administrasi pemeriksaan pajak yang 
kurang/ tidak baik.” 

Salah satu visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah terciptanya 
kenyamanan dalam pemungutan pajak, artinya bahwa visi tersebut hanya dapat 
tercapai manakala Wajib Pajak merasa aman dan dilindungi akan hak-haknya 
serta diperlakukan secara jujur. Oleh karena itu pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) aparat pajak dan sekaligus juga Wajib Pajak haruslah ada 
dalam satu strategi yang terkendali.  

Untuk mewujudkan visi ini menjadi suatu realitas, merupakan beban 
berat tugas tata usaha pajak karena selain terkendala oleh faktor-faktor intern 
sumber daya manusianya, juga faktor-faktor extern yaitu ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagai sumber dari pelaksanaan tata usaha pajak. Hal 
semacam ini disebabkan oleh beberapa fakta diantaranya adalah bahwa di 
dalam perundang-undangan pajak kadang-kadang selain menggunakan 
terminologi yang kurang/tidak terukur juga timbul pengertian ganda antara 
ketentuan satu dengan yang lainnya atau antara suatu ketentuan dengan memori 
penjelasannya.  

 
Sebagai contoh dari kasus yang dikemukakan penulis misalnya: 
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• Redaksi yang menyatakan “… bagian bulan dibulatkan menjadi satu 
bulan penuh ….” Kalimat ini menimbulkan dualisme pengertian. 
Apakah yang dibulatkan menjadi satu bulan penuh adalah bagian dari 
bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember atau bagian 
dari sebulan yaitu dari suatu tanggal ke suatu tanggal pada bulan 
berikutnya, khususnya dalam kaitannya dengan adanya tanggal jatuh 
tempo yang telah ditentukan; 

• Pengertian yang dapat mendua antara “… mulai saat terutangnya pajak 
….” dengan “mulai … saat jatuh tempo ….”, di dalam perhitungan sanksi 
administrasi berupa bunga; 

• Perbedaan pengertian bulan dan sebulan serta  satu (1) bulan;  

• Penggunaan terminologi “angsuran pajak” dengan “kredit pajak”; 
   

KEDUDUKAN TATA USAHA PAJAK DALAM MEKANISME HUKUM 
PAJAK 

 
Di dalam mekanisme hukum dan khususnya hukum pajak dikenal 

hukum material, yaitu hukum yang mengatur tentang taatbestand yang ditandai 
dengan adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan 
pajak terutang atau hukum yang mengatur tentang  subyek pajak, obyek pajak, 
tarif pajak dan tata cara menghitung pajak. Di lain pihak juga dikenal hukum 
formal yaitu hukum yang membawa ketentuan material tersebut menjadi suatu 
kenyataan yang baik dan benar. Di dalam sistem perpajakan yang menganut self 
assessment maka ketentuan formal sebagai hukum acara perpajakan 
menduduki posisi yang sangat penting karena sistem hukum meletakkan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan 
kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu pelaksanaan ketentuan formal oleh 
aparatur pajak dapat pula dikatakan bahwa aparatur tersebut sedang beracara 
dengan Wajib Pajak. Pengertian yang demikian ini sangat berbeda dan bahkan 
bertolak belakang dengan official assessment system dimana di sana dikatakan 
bahwa tidak ada pajak yang terutang tanpa adanya Surat Ketetapan Pajak. Di 
dalam self assessment system fungsi pemerintah hanyalah sebagai pengendali 
atau steering, sedangkan Wajib Pajak sebagai pelaksana kegiatan kewajiban 
perpajakan atau rowing, didalam official assessment system fungsi pemerintah 
selain sebagai pengendali atau steering sekaligus merangkap sebagai pelaksana 
kewajiban perpajakan atau rowing.   

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai ketentuan 
formal perpajakan dalam pelaksanaan hukum dengan sendirinya tidak dapat 
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dilakukan begitu saja namun memerlukan suatu alat atau instrumen 
pelaksanaan yang berupa: 

• Tata Usaha Perpajakan, yaitu sebagai pelaksanaan hukum acara di 
bidang administrasi pajak; 

• Pemeriksaan Pajak yaitu sebagai pelaksanaan hukum acara di bidang 
pemeriksaan pajak; 

• Penagihan Pajak, yaitu hukum acara penagihan pajak; dan 

• Peradilan Pajak, yaitu hukum acara peradilan pajak. 
Untuk Penagihan Pajak dan Peradilan Pajak telah tersusun dalam 

bentuk  undang-undang yaitu berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(UU PPSP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah mengalami 
perubahan dan tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Wajar apabila timbul suatu pertanyaan 
yaitu apakah perlu administrasi pajak juga disusun dalam bentuk undang-
undang? Terhadap pertanyaan tersebut penulis berpendapat sangat perlu, sebab 
administrasi pajak adalah menyangkut pelaksanaan kewajiban dan hak dari 
Wajib Pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kewajiban perpajakan yang 
diberikan kepadanya. Dengan disusun dalam bentuk undang-undang maka 
administrasi pajak akan mengatur lebih jelas akan kewajiban dan hak-hak Wajib 
Pajak, demikian pula dengan kewajiban dan tugas aparatur pajak serta ketentuan 
pidana terhadap kelalaian jabatan yang kemungkinan timbul merugikan salah 
satu pihak. 

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya diatur melalui suatu tata 
usaha negara. Tata usaha perpajakan pada dasarnya adalah bagian dari tata 
usaha negara yang mengatur hubungan antara pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Pajak dengan masyarakat (Wajib Pajak) dengan tujuan agar 
meningkatkan tanggung jawab pada masing-masing pihak, tata usaha perpajakan 
adalah memiliki paradigma khusus yaitu sebagai bentuk manifestasi hukum 
acara perpajakan yang berfungsi sebagai pelayanan, pengawasan, dan 
pembinaan. Paradigma ini hanya akan terwujud manakala: 

• Perilaku organisasi mendukung pelaksanaan kerja, yaitu perilaku orang 
dalam organisasi dan juga perilaku manajemen dari organisasi 
dimaksud; 

• Penerapan teknologi manajemen yang akurat sebagaimana kemauan 
undang-undang yang melandasinya; dan 
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• Pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang menitikberatkan pada 
kepentingan umum masyarakat pembayar pajak.    
Dengan persyaratan dasar tersebut dimuka maka akan di dapat suatu 

bentuk pelayanan yang prima yaitu pemerintah sebagai pengendali atau steering 
dan masyarakat Wajib Pajak sebagai pelaksana kewajiban perpajakan atau 
rowing, di sini pemerintah dan masyarakat saling mengisi dengan asas 
kemitraan, saling percaya dan saling menghormati sebagai filosopi dasar 
perpajakan yang menganut self assessment, karena aparatur pajak bertindak 
sebagai abdi masyarakat dan sekaligus sebagai abdi negara disatu pihak, dan 
kewajiban perpajakan adalah merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap 
Wajib Pajak. 
 
PENGELOMPOKAN TUGAS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

 
Dalam praktek pelaksanaan kerja sehari-hari pada tingkat Kantor 

Pelayanan Pajak maka terjadi pengelompokan tugas tata usaha sehari-hari 
sebagai berikut: 
1. Pengelompokan tugas menurut sumber atau dasar dilaksanakan 

administrasi yang meliputi antara lain:  
a. Tata Usaha Kepegawaian dan Rumah Tangga Kantor, yaitu tata usaha 

yang mengurusi seluk-beluk urusan kepegawaian dan inventaris kantor, 
tugas yang demikian ini ada pada setiap kantor instansi pemerintah pada 
umumnya; 

b. Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP), kegiatan tugas 
disini adalah bentuk kegiatan tugas sebagai pendukung kegiatan 
pelaksanaan fungsi pengawasan dari aparatur pajak. Kegiatan ini disusun 
dalam bentuk prosedur kerja atau proker dalam Buku Pedoman Induk 
Pengolahan Data, dan bukan merupakan tugas sebagaimana tuntutan 
dari undang-undang pajak. 

c. Penerimaan Pajak, tata usaha sebagai alat pengawasan sekaligus alat 
penilai kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam kaitannya dengan tuntutan 
pembagian angka-angka APBN pada Kantor Pelayanan Pajak dimaksud. 
Sebenarnya secara nasional tanpa adanya tata usaha penerimaan ini, 
pemerintah tetap tahu penerimaan pajak dari rekening Kas Negara yang 
tercatat di Bank Indonesia. Tata usaha ini disusun dalam bentuk 
prosedur kerja atau proker dalam Buku Pedoman Induk Tata Usaha 
Penerimaan dan tata usaha ini sebagai alat penilai pelaksanaan kinerja 
Kantor Pelayanan Pajak yang mau tidak mau harus dilakukan 
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perubahan sejalan dengan ketentuan undang-undang. (Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan);  

d. Tugas perpajakan dari unit kerja Tata Usaha Perpajakan, Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penagihan Pajak serta 
Keberatan yang merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan 
pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang diserahkan oleh Undang-
Undang Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan 
Pajak, yaitu tata usaha sebagai instrumen di dalam pelaksanaan 
ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Tata usaha ini 
meliputi:    
1) Pelayanan Penerimaan Surat Masuk dan Pemberian Bukti Tanda 

Terima – tata usaha ini menjelaskan tentang ketentuan dan bentuk 
surat masuk, persyaratan surat masuk dan pemberian Bukti Tanda 
Terima Surat sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2) Pendaftaran dan Laporan Usaha atau Tata Usaha Pemberian 
Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak dan perubahannya – dari pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) s.d. ayat (5) KUP; 

3) Bukti Pembayaran Pajak, yaitu tata usaha terhadap pelaksanaan 
pembayaran yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak, baik lembar 
kedua SSP sebagai bukti pembayaran maupun lembar ketiga SSP 
sebagai bukti/lampiran laporan;   

4) Pengelolaan Surat Pemberitahunan Tahunan sebagaimana 
dimaksud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 
KUP; 

5) Pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai; 
6) Pengawasan Pembayaran Masa, sebagaimana dimaksud dari 

pelaksanaan ketentuan Pasal 25 PPh dan Pasal 14 ayat (1) KUP; 
7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, sebagaimana dimaksud dari 

pelaksanaan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 17A dan Pasal 17B 
KUP; 

8) Piutang Pajak, sebagaimana dimaksud dari pelaksanaan Pasal 9 ayat 
(3) jo Pasal 18 KUP dan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 19 
Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan UU 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(UU. PPSP); 
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9) Penagihan Pajak, sebagaimana dimaksud dari pelaksanaan Pasal 20 
ayat (1) KUP dan UU.PPSP; 

10) Keberatan, sebagaimana dimaksud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 
25 dan Pasal 26 KUP; 

11) Restitusi Pajak, sebagaimana dimaksud dari pelaksanaan Pasal 11 
KUP dan juga ketentuan Pasal 27A KUP; 

12) Pemeriksaan Pajak, sebagaimana dimaksud dari pelaksanaan 
ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 KUP; 

13) Sistem Kearsipan (File Permanent);  
14) Penerimaan Pajak; serta 
15) Pengolahan Data.  
Dari seluruh bahasan tersebut diatas, maka seluruhnya adalah 
merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan fungsi pelayanan, 
pengawasan, dan pembinaan kecuali tersebut dalam bahasan d.14 yang 
pada dasarnya adalah berfungsi pendorong pelaksanaan pelayanan, 
pengawasan, dan pembinaan serta penilaian kinerja dari kantor 
pelayanan pajak dan d.15 sebagai penilai kinerja Kantor Pelayanan Pajak 
dalam pelaksanaan fungsi budgetair.    

2. Tugas-tugas Perpajakan tersebut dapat pula di kelompokkan menjadi 
berdasarkan: 
a. Sistem pelaksanaan tugas, yaitu: 

1) pekerjaan hulu, yaitu kegiatan kerja dan produksi awal dari kegiatan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan; dan 

2) pekerjaan hilir, yaitu pekerjaan yang bersumber dari hasil atau 
produk tata usaha hulu misalnya bentuk surat-surat keputusan dan 
surat-surat ketetapan.  

b. Tugas-tugas berdasarkan fungsi pelaksanaan hukum pajak, yaitu 
meliputi: 
1) Tugas pekerjaan yang bersifat pelayanan, misalnya penerimaan 

surat-surat, pemberian bukti tanda terima surat, menjawab surat atau 
memberikan keputusan persetujuan atau penolakan, pengembalian 
kelebihan pembayaran, penanganan proses keberatan dan 
sejenisnya; 

2) Tugas pekerjaan yang bersifat pengawasan, misalnya penelitian dan 
edit Surat Pemberitahuan, pengawasan pembayaran masa dan 
sejenisnya; 
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3) Tugas pekerjaan yang bersifat pembinaan, yaitu meliputi 
pemeriksaan, penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak, Penyidikan Tindak Pidana, Pencegahan, Penyanderaan, 
penerbitan Surat Teguran, Melaksanakan Penyitaan, Melaksanakan 
Lelang dan sejenisnya. 

c. Tugas pekerjaan berdasarkan produk hukum, yaitu:  
1) Yang menyangkut kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, misalnya 

permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak, pindah alamat, pindah 
Kantor Pelayanan Pajak, permintaan dan jawaban konfirmasi dan 
sejenisnya; 

2) Yang menyangkut hak Wajib Pajak, misalnya pemberian penjelasan 
sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (6) KUP, pemberian jawaban 
surat yang diminta Wajib Pajak dan sejenisnya.  

 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

 
Sebagai kompetensi umum dari pembelajaran Administrasi Pajak adalah 

bahwa setelah selesai membaca atau mempelajari buku ini diharapkan dapat 
mengerti, menguasai, menjelaskan dan menjalankan tugas-tugas ketata usahaan 
khususnya pada kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang antara lain 
meliputi: 

1. Memiliki pengetahuan ketatausahaan perpajakan sebagai pengetahuan 
khusus ketatausahaan dalam rangka menjalankan amanah ketentuan 
formal di bidang perpajakan; 

2. Memiliki keterampilan di bidang ketatausahaan perpajakan dalam 
menjalankan tugas; dan 

3. Memiliki sikap yang positif dalam menjalankan tugas di bidang 
ketatausahaan perpajakan.    

 
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

 
Diharapkan setelah membaca dan mempelajari buku ini pembaca 

dapat:  
1. Memahami tugas-tugas Tempat Pelayanan Terpadu; 
2. Mengerjakan pelayanan administrasi pemberian NPWP; 
3. Mengerjakan pelayanan administrasi penerimaan, edit dan penelitian 

Surat Pemberitahuan; 
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4. Memahami dan mengerjakan pelayanan administrasi Pengawasan 
Pembayaran Masa dan pembuatan Nota Perhitungan Surat Tagihan 
Pajak atas Pembayaran Masa; 

5. Mengerjakan pengawasan administrasi penerbitan Surat Tagihan Pajak 
dan Surat Ketetapan Pajak; 

6. Mengerjakan administrasi Tata Usaha Piutang Pajak dan Tata Usaha 
Penagihan; 

7. Mengerjakan administrasi pemberian Persetujuan Angsuran 
Pembayaran atau Penundaan Pembayaran atau Penolakan pemberian 
Persetujuan Angsuran atau penolakan Pembayaran; 

8. Mengerjakan administrasi Surat Pengajuan Keberatan; 
9. Mengejakan administrasi pemeriksaan; 
10. Mengerjakan administrasi pengelolaan Berkas Wajib Pajak, Berkas 

Data dan Berkas Penagihan; 
11. Menjelaskan segala pertanyaan dari Wajib Pajak apabila duduk di 

Information Desk. 
 
 
 



 
 
 

BAB 1 
 

KONSEP ADMINISTRASI 
 
 
 

PENGERTIAN ADMINISTRASI 
 

Mencari rumusan tentang administrasi bukanlah pekerjaan yang mudah, 
sebab tampilan administrasi itu sendiri dapat dalam bentuk beraneka ragam dan 
berada dimana saja dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat. Apalagi 
kehidupan masyarakat sekarang yang semakin banyak kebutuhannya dalam 
rangka mencukupi kehidupan yang sejahtera seperti halnya ilmu ekonomi, ilmu 
hukum, ilmu politik dan sebagainya. Hubungan dekat antara politik, 
administrasi, dan hukum tidak dapat dihindari dalam kehidupan bernegara. 
Marshall E. Dimock dalam bukunya tentang Public Administration yang 
diterjemahkan oleh Danu P. Dharmo dari CSIS penerbit Erlangga halaman 106 
mengatakan bahwa Politik adalah hal yang berkenaan dengan penentuan 
kebijakan dan penentuan nilai-nilai pada sektor-sektor swasta dan pemerintah 
dalam suatu usaha untuk melayani kepentingan tertinggi warga negara. 
Sedangkan administrasi adalah pengejawantahan pelaksanaan kebijakan-
kebijakan kedalam hal-hal yang dapat diukur dan dilihat. Hukum adalah 
penciptaan prinsip-prinsip, doktrin-doktrin dan ketentuan-ketentuan oleh aparat 
resmi untuk menetapkan kebijakan, hak-hak, dan kewajiban sebagai bimbingan 
terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia.       

Dari uraian tersebut Marshall E. Dimock memandang administrasi 
adalah sebagai pengejawantahan dari kebijakan politik menjadi suatu produk 
yang terukur dan dapat dilihat. Oleh karena itu disini diharapkan hukum akan 
dapat mengawasi pelaksanaan administrasi sedemikian rupa sehingga 
administrator tidak berkembang menjadi doktriner dan berpusat kepada diri 
sendiri. Tulisan Marshall E. Dimock ini dapat dimaklumi karena obyek 
penulisan beliau adalah Administrasi Negara, suatu pertanyaan wajar adalah 
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bagaimana dengan administrasi pajak? Sebelum pertanyaan ini kita jawab 
marilah kita lihat tampilan administrasi dalam berbagai bentuknya.  

Kesan tampilan pengertian administrasi ini kadang-kadang terdapat 
dalam bentuk lembaga misalnya Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan 
dalam bentuk badan, mialnya Badan Administrasi Kepegawaian (BAKN). Di 
Amerika Serikat misalnya suatu badan yang mengurusi keantariksaan nasional 
atau disebut sebagai National Aeronoutics and Space Administration (Nasa), 
dan Food and Drugs Administration (FDA) administrasi yang khusus 
mengurusi makanan, minuman dan obat-obatan, demikian juga misalnya 
Federal Aviation Administrasion (FAA) administrasi yang menangani urusan 
penerbangan sipil.  Namun juga dapat dalam bentuk lain misalnya Institut Ilmu 
Pemerintahan, dan juga misalnya administrasi kepegawaian, administrasi 
kepolisian. Jadi pada dasarnya pengertian administrasi ini juga merupakan 
sistem dan juga dapat berupa organisasi. Tampilan administrasi yang beraneka 
ragam ini cukup membingungkan untuk menjelaskan perbedaan dan pengertian 
dari Administrasi, dengan Governance, dengan Birokrasi, dan dengan 
Manajemen Publik. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Teori Administrasi 
menjelaskan dalam praktek administrasi dapat dilihat dari tempat yang 
mewadahinya (wadah administrasi, wadah urusan) yaitu yang meliputi: 

• Administrasi Negara atau Administrasi Publik; dan 

• Administrasi Niaga atau Administrasi Bisnis. 
Selanjutnya yang menyangkut administrasi publik dikatakan yang nampak 
dalam praktek kenegaraan,  meliputi: 

1. Jika berfokus pada dinamikanya adalah Public Governence (Openbaar 
Bestuur); 

2. Jika berfokus pada public policy atau kebijaksanaan publik yang nampak 
adalah birokrasi; dan 

3. Jika berfokus kepada kegiatan operasionalnya di dalam melayani 
permohonan warga masyarakat adalah Public Management atau 
Manajemen Publik.     

Di sini mungkin administrasi pajak dapat digolongkan dalam manajemen publik 
yang tugasnya adalah sebagai pengejawantahan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan menjadi suatu produk yang dapat diukur dan 
dilihat.   
 Tiga serangkai Marshal E. Dimock, Gladys Ogden Dimock dan 
Douglas M. Fox, dalam bukunya Public Administration, Edisi ke-5 yang 
diterjemahkan oleh Drs. Daru P. Dharmo dari CSIS menjelaskan perbedaan 
antara Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik diantaranya adalah: 
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1. Dalam administrasi bisnis perolehan keuntungan adalah menjadi tujuan, 
sedangkan dalam administrasi publik tujuan utama adalah produktivitas 
kerja sebagai substitusi dari keuntungan tersebut; 

2. Kebebasan manajerial dalam administrasi bisnis lebih luas dibandingkan 
dengan administrasi publik; 

3. Kelompok penekan dalam administrasi bisnis tidak sekuat pada 
administrasi publik, dalam administrasi publik dikatakan bahwa 
kelompok penekan itu dapat datang dari pihak pers maupun pihak 
legislatif; 

4. Asas spesialisasi kerja dalam administrasi bisnis lebih kuat dibandingkan 
dengan administrasi publik; 

5. Dalam kaitannya dengan politik maka keduanya memiliki persepsi yang 
hampir setingkat, khususnya bagi perusahaan bisnis yang beroperasi di 
luar negeri; 

6. Organisasi pada administrasi publik dapat lebih luwes dan 
perubahanpun lebih mudah dilakukan sejalan dengan kepentingan 
bisnisnya, tidak sebagaimana dalam administrasi bisnis; 

7. Akuntanbilitas di dalam administrasi bisnis dapat dicapai dan dijalankan 
dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan di dalam 
administrasi publik akuntabilitas dicapai melalui lembaga audit yang 
cenderung kepada penonjolan kekuasaan; 

8. Dalam menjalankan otoritasnya eksekutif pada adminsitrasi publik 
biasanya memiliki otoritas akhir yang lebih besar tanpa adanya campur 
tangan “politis”; 

9. Dalam keuangan eksekutif administrasi bisnis memiliki kekuasaan besar 
daripada di administrasi publik, karena keuangan dalam administrasi 
bisnis ditangani oleh satu divisi keuangan sedangkan dalam administrasi 
publik fungsi keuangan secara luas didistribusikan diantara badan-badan 
yang ada sampai dengan yang terendah. Hal yang demikian juga terlihat 
dalam pembelian barang kebutuhan yang dalam administrasi bisnis 
disentralisasi tidak sebagaimana dalam administrasi publik;       

 
Secara sederhana pada mulanya administrasi lahir karena timbulnya 

suatu urusan agar tujuan (goals) dari urusan tersebut dapat tercapai, atau dengan 
kata lain karena adanya sekelompok orang yang mendapat tugas atau kewajiban, 
sebagai contoh yang paling sederhana adalah adat kebiasaan dari suatu 
kelompok masyarakat untuk merayakan hari besar keagamaan, maka 
dibentuklah kepanitiaan untuk melaksanakan kepercayaan atau kebiasaan 
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tersebut yang akan diadakan. Dalam kasus ini secara sadar atau tidak 
kepanitiaan tadi menyusun suatu rencana kerja, rencana pembiayaan, rencana 
pengadaan barang, rencana upacara perayaan dan pembagian tugas kepada 
anggota panitia agar kewajiban yang diembankan kepadanya dapat berhasil 
dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh si pemberi 
amanah. Jadi dalam hal ini administrasi timbul karena adanya unsur-unsur 
kebiasaan, budaya dan/atau agama, atau administrasi timbul sebagai fenomena 
sosial. 
 National Aeronautics Space Administration, suatu bentuk organisasi 
modern yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat yang mendapat 
kepercayaan secara internasional dan menjadi acuan bagi perusahaan nasional 
di beberapa negara yang mengurusi masalah penerbangan dan pengembangan 
keantariksaan, administrasi muncul sebagai fenomena kekuatan atau power dari 
suatu organisasi yang modern, yang tidak hanya mengelola masalah Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi saja akan tetapi suatu organisasi yang 
mengorganisir ratusan bahkan ribuan pakar dalam spesialisasinya masing-
masing. Dalam Buku Teori Administrasi yang ditulis Prayudi Atmosudirdjo 
sebagai Modul Magister Administrasi Edisi V Tahun 2003 halaman 53-61 
menjelaskan lebih lanjut beberapa fenomena administrasi antara lain meliputi 
administrasi sebagai fenomena sosial, kekuatan atau power, fungsi tertentu, 
badan pimpinan, seni atau art, ilmu atau sciene, teknik atau keahlian (skill), 
perilaku atau behaviour, sistem dan manajemen. 
 Dari semua uraian tersebut maka pengertian administrasi sebagai suatu 
konsep atau pengertian sulit diberikan definisi bahkan hampir-hampir tidak 
mungkin diberikan definisi, karena begitu luasnya aspek dan dimensi yang 
menjadi urusannya. Dalam kasus-kasus tertentu banyak orang menyamakan 
administrasi dengan manajemen atau ada pula yang menyamakan administrasi 
sebagai tata usaha. Misalnya dalam kamus yang disusun oleh W.J.S. 
Purwodarminto yang diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbitan PN. Balai 
Pustaka 1982 halaman 17, penyamaan antara administrasi dengan tata usaha ini 
suatu hal yang dapat dipahami karena baik manajemen dan tata usaha adalah 
merupakan komponen dari Administrasi yang oleh masyarakat umum paling 
banyak dimengerti, sehingga Administrasi sebagai konsep atau pengertian 
dilupakan akan tampilannya dalam praktek, unsurnya, dan aspek-aspeknya serta 
dimensi yang dimilikinya sehingga para ahli sulit memberikan definisi dari 
administrasi. Bahkan Prayudi Atmosudirjo dalam bukunya yang sama 
mengatakan apabila diibaratkan sebagai badan manusia maka kepala manusia 
itu adalah sebagai kepala atau administrator, otak besar atau otak motoris adalah 
sebagai governance yang menyimpan semua informasi dan sebagai sentral 
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informasi administrasi, otak kecil sebagai pemikir atau alam pikir manusia  atau 
mind yang membimbing kearifan dan kebijaksanaan, mulut sebagai alat 
komunikasi yang bertugas menyampaikan komunikasi, tangan untuk menulis 
sedangkan kaki adalah operator. Dengan kata lain governance, organisasi, 
birokrasi, manajemen dan operator adalah onderdil atau intergral part dari 
adminsitrasi (badan).    
 Pada dasarnya kegunaan administrasi adalah agar kewajiban yang harus 
dikerjakan dan dipertanggungjawabkan dapat berjalan dengan baik, mulus, dan 
terarah dengan menghindarkan adanya penyimpangan, pemborosan dan 
ketidakefisienan dalam pelaksanaan, karena selalu dikerjakan dalam kerangka 
adimintrasi yang telah ditentukan. Oleh karena itu apabila kita bicara masalah 
administrasi modern maka ini hanya akan dapat berjalan dengan baik dalam 
masyarakat yang berpikir dan bertindak secara demokratis yaitu ciri dari 
masyarakat modern. Masyarakat modern adalah suatu masyarakat yang berpikir 
rasional dengan menggunakan nalar dan akal sehatnya, sehingga dirinya menjadi 
manusia yang wajar atau reasonable, mempunyai pandangan yang realistis 
karena berpikir bahwa dunia ini adalah suatu kenyataan bukan angan-angan. 
Hal emikian akan menuntun mereka menjadi bersikap zakelijk dan profesional, 
dan tidak berpikir maupun bertindak secara berspekulatif dan membingungkan. 
Sedangkan bentuk dan cara berpikir yang lain adalah tidak rasional karena 
dicemari perasaan dan kepentingan pribadi yang tidak mungkin dapat 
dibuktikan secara obyektif dengan data dan fakta nyata. Di Indonesia, sekalipun 
sebagian warganya telah bergaya hidup yang modern dan banyak yang telah 
mengenyam pendidikan tinggi namun dalam pelaksanaan administrasi masih 
banyak yang berpikir tidak rasional, bertindak secara tidak wajar, terbelenggu 
oleh perasaan, dan tidak profesional. Kondisi yang demikian ini menyebabkan 
pemahaman administrasi sebagai ilmu akan menimbulkan pelaksanaan atau 
tindakan administrasi yang menyimpang.  

Pengangkatan seseorang untuk menjadi pimpinan, bawahannya di plot 
secara subyektif dengan pertimbangan apakah dia termasuk kelompoknya atau 
tidak, bukan berdasarkan prestasi kerja, senioritas, dan kepangkatan. Pedoman 
kerja atau petunjuk kerja disusun sejalan dengan kepentingan pribadinya dan 
bukan berdasarkan amanah organisasi, dan cara-cara untuk melegalkan suatu 
kelalaian jabatan. Perilakunya selalu dipenuhi oleh ego dirinya sebagai 
administrator dan yang demikian ini sadar atau tidak sebenarnya merupakan 
hambatan tersendiri bahkan menjadi tanggul penghambat dari administrasi yang 
baik dan benar, sebab bagaimanapun tingginya ilmu administrasi yang 
dimilikinya, administrator tersebut tetap bertindak picik yang dibalut dengan 
jiwa keegoannya.   
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 Administrasi hanya dapat lahir dan berkembang di tengah masyarakat 
modern, yang berpikir rasional dan wajar sejalan dengan tujuan dari 
administrasi itu sendiri Dengan model masyarakat Indonesia seperti sekarang 
ini sangat sulit diprediksi apakah administrasi modern dapat berkembang. Krisis 
ekonomi pada tahun 1982 dan krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berlanjut 
dan berkembang menjadi krisis multidemensi. Sampai dengan sekarang ini 
dampak dari krisis tersebut masih terasa dan sadar atau tidak disebabkan tidak 
berjalannya administrasi dan hukum sebagai suatu sistem pemerintahan dalam 
rangka memenuhi hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak. Sifat para 
pejabat penyelenggara pemerintahan bersikap tidak modern, karena pada 
umumnya merasa lebih superior dari warga masyarakat. Monoloyalitas yang 
dituntut kepada para bawahannya yang pada akhirnya berkembang menjadi 
monoloyolitas karena bawahan hanya bekerja atas pesanan pimpinannya. 
Korpri sebagai Korp Pegawai Republik Indonesia yang dibanggakan para 
penyelenggara pemerintahan berkembang menjadi pekerja yang hanya dapat 
menjalankan perintah atasan belaka, bukan lagi sebagai pemikir, perencana dan 
pelaksana pada tingkatannya, belum lagi ditambah dengan kesombongan lain 
dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jadi, sebenarnya 
administrasi yang baik dan modern membutuhkan persyaratan lahan yang 
modern juga. Percuma administrasi sebagai ilmu dilakukan penelitian, 
pengkajian dan penyusunan apabila masyarakat penggunanya adalah bukan 
manusia-manusia yang modern.  
 
ADMINISTRASI PAJAK 
 

Hukum Pajak adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
negara yang pelaksanaannya dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan 
masyarakat Wajib Pajak, sebagai wahana penghubung sentral kebijakan umum 
di bidang perpajakan. Kelahiran tax reform di tahun 1983 adalah sebagai akibat 
pergolakan perekonomian yaitu krisis perekonomian 1982, sehingga 
pemerintah mendatangkan para ahli perpajakan dari negara-negara maju 
(negara donor) untuk menyusun tax reform dari yang semula menganut official 
assessment system menjadi self assessment system, dimana dalam self 
assessment system kepercayaan menghitung, membayar atau menyetor pajak 
dan pelaporannya sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak. Sedangkan 
tugas aparatur pajak adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh 
Wajib Pajak. Oleh karena itu, banyak tergantung dari bagaimana kondisi 
hukum tersebut diterjemahkan dalam bentuk administrasi, sehingga tidak ada 
satu pihak pun baik negara maupun masyarakat Wajib Pajak yang merasa 
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dirugikan karena administrasi dilaksanakan dan dikembangkan sebagaimana 
ketentuan hukum itu sendiri menghendaki yang meliputi tugas-tugas penyediaan 
formulir yang dibutuhkan, pengawasan pembayaran, pengawasan laporan, 
pemeriksaan, dan penagihan pajak.  

Self assessment system hanya dapat tercapai dan berhasil apabila 
administrasi Pajak Nasional mampu menciptakan iklim yang harmonis 
sedemikian rupa sehingga tercipta kepatuhan  melalui sarana bimbingan dan 
kegiatan hubungan masyarakat. Bimbingan dan kegiatan hubungan masyarakat 
haruslah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghindarkan diri dari 
kesan bentuk indoktrinasi suatu kebenaran yang hanya datang dari pihak 
pemerintah. Hukum harus dijabarkan secara transparan di dalam administrasi. 
Namun demikian, dengan  mengagungkan hukum dapat saja masyarakat 
menjadi kecewa, karena di Indonesia yang namanya hukum itu sendiri (undang-
undang pajak) disusun oleh pejabat pelaksana hukum melalui tim hukum yang 
dibentuknya sehingga kadangkala dalam muatannya tersirat kiat-kiat tertentu 
untuk memudahkan pelaksanaan hukum bahkan cenderung menyembunyikan 
bentuk-bentuk legalisasi kelalaian jabatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 
administrasi dibutuhkan campur tangan dari kearifan, akal budi, dan nurani 
yang bersih.  

Sebagai contoh adalah undang-undang pajak memberikan jangka waktu 
penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yaitu selama 12 
(duabelas) bulan. Dalam kasus keberatan proses penyelesaian keberatan adalah 
suatu bentuk quasi peradilan (peradilan semu) yang artinya tidak ada sidang, 
tidak ada hakim, tidak ada panitera, dan tidak mempertemukan pihak-pihak 
yang bersengketa dan bahkan keputusan diberikan oleh pejabat yang sekaligus 
sebagai salah satu pihak yang bersengketa dengan tidak perlu dilakukan 
pembacaan putusan di depan umum. Sedangkan untuk pemeriksaan pajak yang 
menimbulkan surat ketetapan pajak yang diajukan sengketa keberatan hanya 
ditentukan waktunya 2 (dua) bulan. 

Kejanggalan ini lebih nampak apabila kita lihat bahwa untuk setiap 
bulannya Wajib Pajak harus menanggung beban bunga penagihan sebesar 2% 
(dua persen) dengan bagian bulan yang dibulatkan menjadi satu bulan penuh 
apabila pajak yang terutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, sekalipun pajak 
yang terutang tersebut juga sebagai obyek yang dipersengketakan. Demikian 
pula apabila kita bandingkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dimana 
hakim harus menentukan hari, tanggal, dan jam sidang dalam jangka waktu satu 
bulan sejak diterimanya gugatan yang diajukan penggugat. Oleh karena itu, 
penyelesaian keberatan secepatnya adalah suatu bentuk tindakan administrasi 
yang wajar, rasional, dan berkeadilan dengan tanpa satu pihak pun yang 
dirugikan.                   
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 Dalam kasus demikian, maka konsep teori administrasi pajak sebaiknya 
menggungkap ”das sein” yaitu praktek-praktek administrasi dengan segala 
permasalahannya yang terjadi dan “das sollen” praktek-praktek administrasi 
yang sebagaimana mestinya berdasarkan suatu azas-azas kepemerintahan yang 
baik. Penyusunan teori administrasi pajak sebagai suatu konsep adalah sangat 
penting. Karena dengan teori tersebut dapat berfungsi sebagai: 

1. Rumusan ilmu pengetahuan lengkap tentang administrasi pajak 
(understanding and knowledge);  

2. Semacam pedoman atau pegangan (guidance) dalam menghadapi 
praktek pelasanaan legal administrasi; 

3. Bahan pendidikan (learning material) untuk mentransfer ilmu 
pengetahuan (knowledge), mendidik, membuat sadar (awareness), 
memahami (understand), dan melatih orang lain.  
Sebagai administrasi yang mengatur hubungan hukum antara negara dan 

masyarakat Wajib Pajak maka didalamnya tidak hanya mengandung unsur-
unsur kepentingan dan tujuan administrasi untuk kepentingan negara saja akan 
tetapi lebih dari itu juga meliputi administrasi tentang hak-hak dan kepentingan 
dari Wajib Pajak, atau dengan kata lain administrasi pajak adalah suatu bentuk 
“legal administration” yang sebagai akibatnya tidak hanya menimbulkan 
diterbitkannya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang ditimpakan kepada 
Wajib Pajak dan yang harus dipatuhinya, namun juga dapat menimbulkan 
sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak maupun gugatan hukum yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal yang demikian maka administrasi pajak 
harus menjamin tidak sekedar keseksamaan, wajar dan berkeadilan, namun juga 
harus disusun sedemikian rupa sehingga ada kesetaraan di depan hukum 
(equility before the law) antara pelaksana hukum (aparat pajak) dengan Wajib 
Pajak.   

Administrasi pajak sebagai legal administrasi memiliki tugas-tugas 
meliputi administrasi penatausahaan dokumen  yang tidak bernilai uang, dan 
administrasi penatausahaan dokumen yang bernilai uang sebagai manivestasi 
bentuk pelayanan, pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, penatausahaan 
dokumen yang bernilai uang seyogyanya dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, karena 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut yang penetapannya melalui 
Peraturan Pemerintah tersebut baru diterbitkan bulan Juni Tahun 2005, dan 
sampai dengan saat ini pelaksanaan administrasi Penerimaan dan Piutang Pajak 
masih dilakukan secara single entry, , sebagaimana dikehendaki oleh Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang ada.    
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SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PAJAK 

 
Self assessment sebagai suatu sistem perpajakan membutuhkan persya-

ratan dari pihak Wajib Pajak agar dapat berhasil, yaitu antara lain: 
1. Wajib Pajak harus memahami terlebih dahulu arti pentingnya pajak. 

Dalam kasus ini kendala terbesar yang dialami administrasi pajak 
nasional adalah tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 
pemerintahan, sehingga Wajib Pajak merasa tidak perlu membayar 
pajak yang benar sebab pembayaran yang benar akan menjadi 
penerimaan pajak berhasil dan keberhasilan penerimaan pajak hanya 
akan menjadi pupuk dari kegiatan KKN tersebut; 

2. Memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan. Dalam kasus 
ini hukum pajak sebagai ilmu memang benar-benar belum berkembang 
dengan baik di Indonesia. Perguruan-Perguruan Tinggi lebih terpancang 
pada studi perpajakan daripada studi hukum pajak. Bukan mustahil 
kadangkala melakukan pembenaran dari suatu kesalahan pelaksanaan 
hukum, apabila para pengajarnya adalah dari aparat Direktorat Jenderal 
Pajak. Pembenaran yang tidak disadari itu kadangkala menimbulkan 
konflik dengan Wajib Pajak sebagai pelaku pelaksanaan kewajiban 
perpajakan;     

3. Dapat mengaplikasikan metode akuntansi untuk pelaksanaan kewajiban 
Pajak Penghasilan; 

4. Adanya kesadaran membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. 
Sebenarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah 
sejalan dengan bagaimana administrasi publik dilaksanakan.   
Dari uraian tersebut, apabila kita bicara masalah pajak sebagai 

kepentingan suatu bangsa yang bernegara tidak dapat dilepaskan sepenuhnya 
dari administrasi publik yang ada. Semakin bagus administrasi publik maka 
akan semakin bagus keberhasilan administrasi pajak, sebaliknya semakin buruk 
administrasi publik maka semakin buruk pula pengelolaan pajak. Oleh karena 
itu sangatlah salah apabila studi masalah pajak dilepaskan dari studi administrasi 
publik, hal yang demikian ini dapat kita ketahui dari bagaimana penerimaan 
pajak dari negara-negara lain misalnya dapat diambil perbandingan dari negara 
tetangga yang terdekat yaitu Singapura dan Malaysia akan besarnya persentase 
penerimaan pajak dari Pendapatan Domistik Brutonya. Indonesia baru 13,5 % 
Tahun 2005 dan itu pun belum tercapai sedangkan kedua negara tersebut telah 
mencapai masing-masing 23 % dan 22%.    
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Administrasi pajak merupakan suatu bagian administrasi negara yang 
untuk lebih memelihara dan memahami hubungan antara pemerintah yaitu 
Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakatnya yaitu Wajib Pajak, yang 
memiliki ciri-ciri khusus karena sebagai manifestasi dari pelaksanaan ketentuan 
formal perpajakan dalam ketatausahaan. Beberapa ciri dari pelaksanaan tata 
usaha perpajakan tersebut antara lain:  

1. Bahwa administrasi pajak adalah suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri 
sebagai pelayanan yang sekaligus pengawasan dan juga pembinaan 
kepada para Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 
Oleh karena itu tata usaha perpajakan haruslah disusun sedemikian 
rupa sehingga dalam rangkaian ketiga kegiatan tugas tersebut dapat 
meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk dapat dengan mudah serta 
penuh kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan; 

2. Administrasi pajak juga menyangkut pelaksanaan kegiatan administrasi 
piutang pajak sebagai akibat dari timbulnya surat ketetapan pajak yaitu 
bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak sebagai salah satu 
bagian dari hasil proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. Maka dalam kasus yang demikian ini tugas administrasi 
penerimaan pajak dan piutang pajak haruslah disusun sebagaimana 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dibakukan.  

3. Tata usaha perpajakan juga meliputi tata usaha pelaksanaan 
penyelesaian dalam rangka upaya hukum Wajib Pajak dalam mencari 
keadilan melalui proses pengajuan keberatan yang diselesaikan melalui 
suatu quasi peradilan.  Di sini tata usaha perpajakan juga seolah-olah 
sebagai pelaksanaan dari “hukum acara peradilan”.    

4. Sarana di dalam tata usaha perpajakan meliputi  penggunaan: 
a. Buku-buku Register, adalah buku yang berisi kolom-kolom atau 

lajur daftar-daftar dan catatan-catatan tentang segala yang 
bersangkutan dengan hal-hal yang ditentukan oleh nama Buku 
Register tersebut; 

b. Daftar, tulisan dalam lajur atau kolom-kolom yang dimaksudkan 
untuk mencatat data tertentu baik berupa angka maupun peristiwa; 

c. Formulir, yakni lembaran kertas yang harus diisi dan telah tersedia 
diatasnya ruangan-ruangan tempat pengisian, serta telah ada pula 
petunjuk pengisian mengenai apa yang harus diisikan dalam ruangan 
tersebut; 
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d. Blangko, yakni lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan 
sistematikanya, sedangkan isi, maksud dan kegunaan tidak 
ditegaskan, tergantung kepada tujuannya; 

e. Atau mungkin dengan cara elektronik yaitu diselenggarakan melalui 
komputerisasi ketatausahaan, misalnya e-SPT, e-Regestration, e-
Filling dan SI DJP. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tata usaha perpajakan 
adalah merupakan instrumen dari pelaksanaan hukum pajak khususnya 
ketentuan formal perpajakan, atau dengan kata lain bahwa dalam melaksanakan 
administrasi pajak, aparatur pajak sebagai pelaksana pemungutan pajak pada 
dasarnya adalah beracara dengan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang 
menganut self assessment. Oleh karena itu tata pelaksanaan administrasi pajak 
haruslah tetap menjamin agar Wajib Pajak termotivasi dengan baik dalam 
pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui suatu kegiatan yang terkendali, 
dengan cara pelaksanaan tata administrasi pajak haruslah disusun  dengan 
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Transparan,  
artinya pelaksanaan tata usaha harus benar-benar dilaksanakan sesuai 
dengan kemauan undang-undang serta fakta yang benar-benar terjadi; 

2. Sederhana,  
artinya tata usaha harus bersendikan kepada kesederhanaan yang 
meliputi antara lain mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. Dalam setiap awal tahun pajak 
selalu kita baca dalam iklan-iklan surat kabar tentang akan diadakannya 
ceramah, workshop atau seminar tentang tata cara pengisian Surat 
Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu 
bahkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembicara maupun 
pembicara utama. Apakah begitu sulit mengisi Surat Pemberitahuan 
sebagai media pelaporan pelaksanaan self assessment system? Jika 
demikian mengapa tidak disederhanakan? Apakah ini salah satu 
penyebab rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan?  

3. Kepastian atau kepastian hukum,  
artinya administrasi pajak adalah administrasi hukum (legal 
administration) haruslah mengabdi kepada adanya kepastian hukum, 
sehingga Wajib Pajak merasa puas dan kondisi yang demikian ini akan 
meningkatkan motivasi Wajib Pajak, sebagai contoh adalah pemberian 
bukti tanda terima dan penjelasan atau informasi haruslah berpegang 
kepada adanya kepastian hukum. Jadi jangan sampai Surat Bukti Tanda 
Terima telah diberikan namun Wajib Pajak di telpon atau disurati agar 
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surat yang disampaikan ke KPP dilengkapi karena secara formal belum 
lengkap;     

4. Efisien,   
artinya  pelaksanaan tata usaha harus dilaksanakan dan dibatasi dengan 
hal-hal yang berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan. Pengulangan 
permintaan kelengkapan sebagaimana disebutkan butir 3 selain 
mengurangi pengertian kepastian hukum juga suatu bentuk tata usaha 
yang tidak efisien. Atau misalnya petugas dalam menerima surat-surat 
masuk menanyakan hal-hal lain yang sebenarnya bukan tujuan dari 
kedatangan Wajib Pajak dalam menyampaikan surat masuk;  

5. Ekonomis,  
artinya sejalan dengan salah satu asas pemungutan pajak yaitu harus 
dilakukan dengan ekonomis, sebab pada dasarnya yang membayar biaya 
tata usaha pajak adalah Wajib Pajak; 

6. Berkeadilan,  
artinya pelaksanaan tata usaha pelayanan yang bersifat umum dan 
merata. 

7. Tepat waktu,  
artinya penyelesaian tata usaha dan pelaksanaan pelayanan  
dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak bertele-tele, yaitu waktu yang 
pantas dan wajar untuk penyelesaian;  
Pada dasarnya pelaksaaan tata usaha dalam administrasi pajak  

menganut sistem “ban berjalan”, artinya produk dari suatu unit kerja akan 
dimanfaatkan atau menjadi bahan baku pada unit kerja yang lain, oleh karena 
itu keakuratan dari produk kerja awal adalah sangat penting, sehingga tidak 
terjadi atau dapat dihindari adanya produk yang cacat dan arus dokumen yang 
tersumbat. Misalnya adalah “alamat Wajib Pajak” apabila pencatatan alamat ini 
dari awal telah salah maka kesalahan ini akan dibawa terus sampai dengan 
tingkat pekerjaan terakhir yakni Penagihan Pajak.  

Dengan demikian terlihat bahwa dalam administrasi pajak terjadi saling 
ketergantungan atau interdependensi dari masing-masing unit kerja dan apabila 
pengertian interdependensi ini terbina dengan baik maka akan menimbulkan 
rasa tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing pelaku administrasi Namun 
sebaliknya, apabila tidak terbina dengan baik akan menimbulkan rintangan 
bahkan kerusakan terhadap jalannya ban berjalan administrasi pajak serta 
proses pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang pada akhirnya 
menimbulkan kebuntuan dalam sistem manajemen.     
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 Dalam suatu rangkaian pekerjaan yang menganut sistem ban berjalan 
diperlukan suatu sistem pengawasan yang prima disetiap lini, serta jalinan 
kerjasama yang baik sehingga dapat tercipta suatu pengawasan intern (build in 
control) secara otomatis dari masing-masing unit kerja. 
 
RANGKUMAN 
 

1. Memberikan definisi dari pengertian administrasi adalah sebagai suatu 
kemustahilan karena administrasi itu sendiri memiliki tampilan yang 
beraneka ragam, kadang-kadang tampilan administrasi dapat dalam bentuk 
Badan, Instansi, Lembaga, Institusi pemerintahan dan lain sebagainya; 

2. Pada dasarnya administrasi ada dan dibutuhkan sebagaimana kehidupan 
manusia itu sendiri dengan masyarakat dan budayanya dalam upaya mencari 
kesejahteraan hidup yang makin baik serta berkeadilan; 

3. Tujuan administrasi adalah untuk mencapai keberhasilan segala urusan yang 
diamanahkan kepada sekelompok orang; 

4. Administrasi pajak adalah administrasi hukum, artinya administrasi agar 
tujuan hukum tersebut dapat dicapai dengan baik, wajar dan tidak satu 
pihakpun yang akan merasa dirugikan, sedangkan tujuan dari hukum itu 
sendiri adalah “keadilan”; 

5. Administrasi termasuk pula administrasi pajak hanya dapat timbul dan 
dikembangkan dalam kondisi manusia pelaku administrasi yang modern 
yaitu manusia pelaku administrasi yang demokratis, berpikir rasional dan 
penuh dengan kewajaran, tidak ego serta profesional; 

6. Administrasi pajak memerlukan persyaratan antara lain adalah transparan, 
sederhana, menjamin adanya kepastian hukum, efisien, ekonomis, 
berkeadilan serta penyelesaian tepat waktu.   

 
LATIHAN  
        

1. Jelaskan mengapa sampai dengan sekarang ini tidak dapat memberikan 
definis dari administrasi! 

2. Mengapa kebanyakan orang menyamakan pengertian administrasi dengan 
tata usaha? 

3. Sebutkan beberapa tampilan dari administrasi yang saudara ketahui! 
4. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan administrasi pajak! 
5. Jelaskan beberapa ciri dan bentuk administrasi pajak yang saudara ketahui!  
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BAB 2 
 

PELAYANAN SURAT MASUK 
 
 
 
PELAYANAN TERPADU  
 
Pengertian Pelayanan Terpadu 
 Dalam dunia usaha maka setiap pengusaha selalu menganggap bahwa 
pelanggan adalah raja, oleh karena itu pelayanan harus seoptimal mungkin 
sehingga pelanggan merasa puas yang pada gilirannya kepuasan pelanggan 
tersebut akan mendatangkan jumlah pembelian yang besar dan selanjutnya akan 
mendatangkan keuntungan yang optimal pula. Pelayanan pelanggan yang 
optimal ini menjadi tanggung jawab organisasi dengan menempatkan sumber 
daya manusia yang profesional pada bidangnya masing-masing sehingga tercipta 
organisasi yang beorientasi pada keandalan pelayanan pelanggan. 
 Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian organisasi pemerintahan yang 
bertugas memungut pajak yang menganut self assessment system, yang mana 
sistem ini menempatkan masyarakat Wajib Pajak sebagai pihak yang 
bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sedangkan 
Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai 
pengendali atau steering sudah dengan sendirinya harus secara optimal dalam 
melaksanakan pelayanan agar setiap Wajib Pajak merasa puas dan akan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan penerimaaan negara. Masalah tata usaha pajak adalah masalah 
pelayanan atau jasa, dan kepuasan dalam bidang pelayanan jasa memang tidak 
dapat diukur dengan mudah sebagaimana pelayanan dalam bidang penyediaan 
barang. Namun demikian ukuran itu dapat dilihat dari keadaan bagaimana 
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setelah pelayanan tersebut di laksanakan, yaitu dengan menjawab pertanyaan 
apakah kepatuhan menjadi meningkat, atau tetap atau bahkan menurun.  
 B. Boediono, dalam buku Pelayanan Prima terbitan Yayasan Kawula 
Indonesia 1999 mengambil pengertian pelayanan umum menurut Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 pada 
halaman 61 sebagai berikut: “ Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.    
 Adiministrasi Pajak sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan 
adalah merupakan instrumen dari pelaksanaan hukum acara perpajakan atau 
dengan kata lain administrasi hukum, artinya pelayanan, pengawasan, dan 
pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pun 
sebagian besar dominasi oleh pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam sistem pelayanan masyarakat pemerintah mengenalkan 
bentuk sistem pelayanan satu atap, misalnya pelayanan pengurusan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, dengan tujuan agar dicapai 
suatu bentuk pelayanan yang optimal. Demikian pula Direktorat Jenderal Pajak 
dalam hal menyangkut hak-hak dasar dan kewajiban awal dari Wajib Pajak 
ditempatkan pada bentuk pelayanan terpadu di unit kerja Tempat Pelayanan 
Terpadu (disingkat TPT).       

Pengertian terpadu dari asal kata “padu” yang memiliki arti pertama 
adalah “padat” atau “kukuh” (misalnya atas dua benda atau zat yang dicampur 
tersebut telah padu), dan arti yang kedua adalah “bersatu” atau “berpadu”  
(misalnya irama instrumen musik tersebut telah padu). 
 Jadi pengertian pelayanan pajak terpadu adalah pelayanan perpajakan 
yang telah terintegrasi menjadi satu dan tidak berdiri sendiri-sendiri masing-
masing unit kerja, dan pelayanan yang dilakukan di pusat pelayanan akan 
terlihat di unit kerja yang bertanggung jawab untuk mencatat dan melakukan 
pelayanan di tingkat selanjutnya. Kemudian dari Tempat Pelayanan Terpadu 
(TPT) bukan hanya mengandung pengertian kebendaan yakni ”tempat” 
pelayanan misalnya menerima surat-surat dari Wajib Pajak, pengambilan 
formulir-formilir perpajakan oleh Wajib Pajak, akan tetapi sekaligus juga sebagai 
tempat pemberian informasi tentang perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib 
Pajak. Oleh karena itu pembentukan dan penempatan Sumber Daya Manusia 
di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ada beberapa hal yang harus di 
pertimbangkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yakni antara lain: 
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1. Keterpaduan dalam pelayanan di TPT tersebut hanya menyangkut 
keterpaduan pelayanan kepada masyarakat, bukan termasuk pengertian 
pengawasan dan pembinaan. Namun tak dapat disangkal bahwa sistem tata 
usaha yang menganut sistem ban berjalan, maka mutu dari pengawasan dan 
pembinaan tersebut juga banyak tergantung dari mutu pelayanan yang 
dilakukan di TPT; 

2. Pelayanan yang dilakukan di TPT merupakan kepanjangan tangan dari 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak, karena dalam 
self assessment semua tindakan pelayanan, pengawasan dan juga pembinaan 
adalah menjadi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Direktur Jenderal 
Pajak;  

3. Pelayanan yang baik diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan 
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik, akan tetapi 
pelayanan yang buruk dapat dipastikan memiliki andil yang besar dalam 
pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 

4. Mutu dan hasil kerja TPT sebagai front office Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak merupakan performence keberadaan Kantor Direktorat Jenderal 
Pajak itu di depan masyarakat khususnya Wajib Pajak; 

5. Pengertian mutu sebagaimana dimaksud dalam butir 4 ini sangat erat 
kaitannya dengan: 
a. pelaksanaan pelayanan yang sederhana, dalam arti mudah dipahami, 

lancar, cepat, jelas, pasti, terbuka, efisien, dan ekonomis sehingga 
menyiratkan citra aparatur pajak yang baik; 

b. kemampuan dan atau mutu SDM yang bertugas di TPT; 
c. ketersediaan atau kemudahan dalam menerima formulir-formulir yang 

dibutuhkan; 
d. penyusunan bentuk dan isi formulir sesuai dengan filosofi dasar dan 

kemauan undang-undang; 
e. tempat pelayanan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bebas dari 

gangguan. 
6. Pengertian pelayanan terpadu juga termasuk pemberian informasi yang 

dikehendaki oleh Wajib Pajak, oleh karena itu perlu menempatkan petugas 
di Tempat Pelayanan Terpadu melalui suatu pemilihan yang baik. 

 
Fungsi Pelayanan Terpadu 
 Pelayanan terpadu adalah subsistem dari Sistem Informasi Perpajakan 
yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang berfungsi memadukan 
sistem pelayanan yang semula tersebar di semua lini dari unit kerja dalam satu 
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tempat pelayanan dan yang sekaligus sebagai information desk (tempat 
pemberian informasi perpajakan) kepada masyarakat yang membutuhkan, 
sehingga dapat dilakukan pelayanan yang baik, serasi, seragam dan akurat 
dengan tujuan kepada tingkat pelayanan yang prima, yang mana pada giliran 
selanjutannya diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan 
kewajibannya dengan lebih baik. Pokok-pokok pikiran sebagai tujuan yang 
terkandung dari dibentuknya TPT tersebut haruslah dilandasi dengan beberapa 
syarat yang dapat dipenuhi yakni meliputi: 
1. Pelayanan haruslah dilakukan dengan tertib, efisien, efektif yang dilakukan 

oleh petugas-petugas yang bersih dan berwibawa; 
2. Pelayanan harus dilaksanakan dengan jaminan adanya kepastian hukum 

yang berintikan keadilan;  
3. Pelayanan haruslah dapat meminimalisasi perbedaan pendapat dan 

benturan kepentingan;  
4. Pelayanan haruslah selalu berlandaskan sebagaimana Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan menghendaki sebagai induk hukum formal di bidang 
perpajakan; 

5. Pejabat di TPT sebagai kepanjangan tangan dari pejabat kepala kantor 
hanyalah sebatas dalam pemberian Surat Bukti Tanda Terima. Kewenangan 
menyalurkan dan memberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam 
surat yang disampaikan dari luar adalah Kepala KPP. Dari sinilah 
diperlukan kepekaan untuk membedakan surat-surat masuk dari luar dan 
TPT pada prinsipnya tidak berwenang menyalurkan surat-surat dari luar 
langsung ke seksi, kecuali yang telah ditentukan.     

Apabila dimuka dijelaskan masalah pemberian informasi yang sekaligus 
juga menjadi tugas unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu, maka pengertian 
pemberian informasi haruslah dibedakan dengan pengertian penyuluhan. 
Dalam penyuluhan kegiatan bersifat aktif menyampaikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaan baru di bidang perpajakan 
kepada masyarakat, sedangkan pemberian informasi adalah sekedar 
memberikan penjelasan atas hal sebatas yang ditanyakan oleh Wajib 
Pajak/masyarakat yang datang ke TPT maupun malalui telepon, khususnya yang 
berkaitan dengan kesulitan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan.  

Jadi penyuluhan adalah pemberian penjelasan atau ceramah secara 
umum dan biasanya dirancang terlebih dahulu, sedangkan pemberian informasi 
adalah lebih spesifik karena menyangkut pertanyaan dari Wajib Pajak yang 
kadang-kadang selain tidak terduga juga tidak atau belum diatur atau mungkin 
aturan yang ada membutuhkan suatu interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh 
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karena itu pemberian informasi sebenarnya lebih sulit dari pelaksanaan 
penyuluhan, sehingga pemilihan petugas pada tugas inipun juga tidak boleh 
dilakukan dengan sembarangan. Informasi harus diberikan dengan cara yang 
lugas, transparan dan tidak dipaksakan, dengan menggunakan bahasa yang baik. 
Untuk itu, dalam rangka upaya menutup kemungkinan pemberian informasi 
yang tidak atau kurang jelas di Tempat Pelayanan Terpadu sebaiknya diberikan 
kotak pengaduan dan atau papan pengumuman yang digantung yang kira-kira 
berbunyi: 

APABILA SAUDARA TIDAK PUAS DENGAN LAYANAN 
PETUGAS AGAR MENGHUBUNGI LANGSUNG KEPALA 
SEKSI YANG MENANGANI DAN APABILA TIDAK PUAS 
DENGAN LAYANAN  KEPALA SEKSI AGAR MENGHUBUNGI 
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.  

Papan pengumuman yang demikian ini sedikit banyak menunjukkan 
keterbukaan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak di satu pihak, dan di pihak 
lain akan memacu pejabat yang ditugaskan di Tempat Pelayanan Terpadu 
untuk lebih banyak belajar dan membaca agar klaim dari Wajib Pajak menjadi 
berkurang atau tidak ada. Information Desk ini akan lebih baik apabila dapat 
dikembangkan menjadi help desk, yaitu suatu bentuk pemberian bantuan 
manakala Wajib Pajak menghadapi suatu permasalahan maupun kesulitan di 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan/atau memperoleh hak-hak 
perpajakannya. Dengan cara demikian Wajib Pajak akan merasa puas karena 
ada perasaan aman dan dijaga dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 
sehingga tindakan hukum yang lebih tinggi tidak perlu dilaksanakan oleh pihak 
Direktur Jenderal Pajak karena pelaksanaan kewajiban perpajakan telah 
dilaksanakan dengan baik dan benar, demikian pula akan hak-hak perpajakan 
dari Wajib Pajak dapat diterima atau diperoleh dengan tidak mengalami 
kesulitan. Di negara-negara maju help desk ini telah dikembangkan sedemikian 
rupa sehingga Wajib Pajak tidak segan-segan datang atau bertanya melalui 
telpon atau sarana komunikasi lainnya. Ini sangat membantu pelaksanaan 
kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.  
SURAT MASUK 
 
Pengertian Surat Masuk 

Seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
selalu dilakukan secara tertulis dan disertai bukti-bukti pelaporan atas kewajiban 
dimaksud dan demikian pula dalam upaya mencari atau meminta hak-haknya 
juga dilakukan dengan pengajuan surat. Jadi hubungan Wajib Pajak dengan 
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pemerintah sebagai pemungut pajak (Kantor Direktorat Jenderal Pajak) banyak  
dilakukan dengan kegiatan korespondensi.      

Tugas utama dari pelayanan terpadu adalah menerima dan memberikan 
Bukti Tanda Terima Surat, perlu diperhatikan disini adalah bahwa unit kerja 
pelayanan terpadu hanyalah meneliti dan memberikan Bukti Tanda Terima 
Surat dan bukannya untuk meneliti, mempelajari dan memberikan disposisi. 
Oleh karena itu, untuk surat-surat tertentu petugas pada pelayanan terpadu 
dapat langsung meneruskan surat masuk tersebut ke seksi terkait dengan disertai 
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) sebagai  keluaran komputer dari 
Tempat Pelayanan Terpadu dan sekaligus sebagai Surat Pengantar. Akan tetapi 
untuk penerimaan berupa surat-surat tertentu yang lain harus disalurkan ke 
sekretariat Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak, pejabat yang berhak memberikan disposisi kemana surat tersebut harus 
diperbanyak dan disalurkan. 

Sepertinya, sepintas lalu tugas Pelayanan Terpadu adalah sangat 
sederhana yakni hanya menerima surat-surat yang disampaikan Wajib Pajak dan 
memberikan Bukti Tanda Terima. Akan tetapi apabila kita kaji lebih lanjut 
maka pemberian Bukti Tanda Terima tersebut tidaklah sesederhana itu, sebab 
petugas pada unit kerja Pelayanan Terpadu dalam memberikan Bukti Tanda 
Terima surat tersebut harus tahu apakah surat yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
belum. Apabila belum maka harus dikembalikan dan disarankan agar 
dilengkapi dengan diberikan penjelasan kelengkapan apa saja yang diperlukan.  

Hal yang demikian ini untuk menghindarkan pemanggilan oleh unit 
kerja pengelola surat masuk dengan alasan bahwa surat Wajib Pajak belum 
lengkap. Pemanggilan dari unit kerja pengelola surat masuk tersebut dengan 
sendirinya akan menyebabkan hilangnya makna dari Tempat Pelayanan 
Terpadu sebagai front office dari Kantor Pelayanan Pajak yang salah satu 
tujuannya adalah untuk menghindari kontak langsung antara petugas pajak 
dengan Wajib Pajak dan juga sebagai bentuk penyederhanaan pelayanan. 
Bentuk Surat Masuk 
 Berdasarkan bentuknya maka ada dua macam bentuk surat masuk yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu: 
1. Surat masuk dalam bentuk formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak sebagai pelaksana hukum; dan 
2. Surat masuk yang bukan dalam bentuk formulir atau dengan kata lain surat-

surat biasa selain bentuk formulir yang ditentukan.  
Penentuan bentuk surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut ada yang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan 
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kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menyusunnya dengan 
pertimbangan agar terjadi keseragaman, kemudahan dan kerserasian dalam 
pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta dalam kearsipannya, misalnya 
Surat Pemberitahuan. Namun demikian ada juga yang kewenangan 
pengaturannya dalam bentuk formulir oleh peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara tidak langsung misalnya “Formulir Permohonan Angsuran 
Pembayaran atau Penundaan Pembayaran” –Pasal 9 ayat (4) KUP, disana hanya 
dikatakan “..., yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak.”  
 
Surat Masuk dalam Bentuk Formulir 

Penentuan Surat masuk dalam bentuk formulir tersebut selain sebagai 
amanah dari ketentuan pasal perundang-undangan juga berlandaskan beberapa 
pertimbangan, yaitu antara lain: 
a. Kemudahan dalam perekaman dan dihindari timbulnya kesalahan dalam 

perekaman. Oleh karena itu biasanya bentuk formulir telah disusun dalam 
kotak-kotak kecil untuk setiap angka atau huruf dan disarankan ditulis 
dengan huruf  balok; 

b. Kerapian dalam penyusunan file permanent atau berkas, dengan mengguna 
kan lembar-lembar kertas yang sama ukurannya dan sama kualitasnya; 

c. Memudahkan Wajib Pajak sebagai pelanggan dalam menyatakan 
kehendaknya melalui surat, karena biasanya dari formulir tersebut telah 
sekaligus dinyatakan persyaratan dari surat dimaksud;   

d. Pedoman kepada petugas di Tempat Pelayanan Terpadu dalam menerus- 
kan surat tersebut bersama dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
LPAD) sebagai keluaran dari komputer ke seksi atau unit kerja yang dituju 
sebagaimana dimaksud dalam surat masuk. Berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Menteri 
Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak maka ada beberapa bentuk surat 
masuk yang distandarisasi dalam bentuk formulir misalnya: 

Formulir Pendaftaran NPWP dan atau Pelaporan Usaha Untuk 
dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak dan formulir lainnya yang 
berkaitan dengannya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) KUP. 
Namun demikian pola berpikir dari peciptaan formulir ini adalah 
sekedar untuk memudahkan operator komputer dalam melakukan 
perekaman permohonan Wajib Pajak sehingga kemungkinan terjadi 
salah nama, salah alamat dan kesalahan tulis dapat dihindarkan karena 
formulir tersebut diisi dengan huruf balok, sehingga lebih jelas. 
Maksud lain dari standarisasi formulir ini adalah untuk kerapian 
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dalam sistem kearsipan, namun demikian satu hal yang harus 
diperhatikan adalah bahwa dengan formulir yang telah ditentukan 
maupun tanpa formulir yang ditentukan dengan sendirinya tidak 
mengurangi itikad Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran dan 
pelaporan usaha selama persyaratan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud menurut ketentuan telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila 
Wajib Pajak mengajukan permohonan dengan surat biasa dan telah 
melampirkan semua persyaratan yang dibutuhkan maka dapat saja 
petugas Tempat Pelayanan Terpadu (apabila permohonan 
disampaikan melalui pos) mengisi sendiri formulir dimaksud dan 
menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Wajib Pajak terlampir. 
Mengingat bahwa Kantor Pelayanan Pajak bukanlah hanya di Jakarta 
atau kota-kota besar melainkan juga berada di kepulauan Maluku 
maupun di Kalimantan yang wilayahnya sangat luas, maka akan 
memerlukan perjalanan lama dan mahal sampai ke Kantor Pelayanan 
Pajak.   

Formulir Surat Pemberitahuan dan bentuk-bentuk formulir lain 
yang berkaitan dengan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (6) KUP. Tujuan 
undang-undang mengamanahkan pembuatan formulir ini dengan 
pertimbangan kerapian dalam penyusunan arsip permanen atau 
pemberkasan. Dapat dibayangkan bagaimana kacau dan semrawutnya 
berkas seandainya setiap Wajib Pajak menyusun Laporan Pajaknya 
dengan caranya sendiri, dengan ukuran kertasnya sendiri dan format 
laporan yang dibuatnya sendiri. Namun demikian bukan berarti bahwa 
formulir tersebut harus disakralkan, Wajib Pajak menyusun program 
Laporan Surat Pemberitahuan melalui komputer dengan format, 
ukuran dan bentuk yang telah ditentukan atau mungkin dengan 
memfotokopi formulir yang ada. 

Formulir Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) KUP. 
Maksud dari standarisasi formulir ini adalah untuk menjelaskan 
persyaratan yang diperlukan dalam rangka pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran, hal ini disebabkan oleh: 

• Besarnya utang pajak yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak 
(STP, SKPKB dan SKPKBT) adalah sekedar koreksi atas 
perhitungan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak;  
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• Persyaratan yang telah dipenuhi oleh Wajib Pajak tersebut 
bukan merupakan suatu keharusan diterimanya permohonan 
Wajib Pajak. 

Pada dasarnya surat-surat masuk dalam bentuk formulir ini oleh petugas 
Tempat Pelayanan Terpadu dapat langsung menyalurkan surat-surat dimaksud 
ke seksi atau unit kerja yang dituju oleh surat tersebut. 
 
 Surat Masuk yang bukan berupa Formulir 
 Tata usaha perpajakan sebagai pelaksanaan hukum formal maka banyak 
surat-surat yang disampaikan Wajib Pajak bukan dalam formulir, baik yang 
karena standarisasi formulir tidak ada, juga karena begitu luasnya kepentingan 
Wajib Pajak, baik yang tertera dalam ketentuan pasal perundang-undangan 
maupun yang tidak tertera dalam ketentuan pasal perundang-undangan. 
Beberapa pasal ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang surat-
surat sebagaimana dimaksud adalah: 
1. Surat Pernyatan Pembetulan Kesalahan Surat Pemberitahuan, sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) 
KUP; 

2. Surat Permohonan Pengurangan Pembayaran PPh Pasal 25, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf  f; 

3. Surat Keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) KUP; 
4. Surat Permohonan Pembetulan Kesalahan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 KUP; 
5. Surat Penghitungan Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 KUP; 
6. Surat Permohonan/Pemberitahuan Perubahan Metode Pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) KUP;  
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan 

Bahasa Asing dan mata Uang Selain Rupiah, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 28 ayat (8) KUP; 

8. Surat Permohonan Pemberian Penjelasan Secara Tertulis Tentang Hal-Hal 
yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak, Penghitungan Rugi, Pemotongan atau 
Pemungutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) KUP; 

9. Tindasan Surat Permohonan Banding Atas Surat Keputusan Keberatan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) KUP; 

10. Surat Permohonan Pengembalian Kredit Pajak, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) KUP; 
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11. Surat Permohonan Pemindahbukuan Kelebihan Pembayaran Pajak kepada 
utang pajak lain yang sudah timbul atau yang belum timbul; 

12. Tindasan Surat Gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
KUP dan Pasal 34 ayat (3) UU.PPSP; 

13. Surat Permohonan Pembetulan Surat-Surat Penagihan Pajak, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU.PPSP; 

14. Surat Permohonan Rehabilitasi Nama Baik dan Ganti Rugi Sebagai Akibat 
Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) UU.PPSP;    

15. Surat-surat masuk lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. 

 
Ciri Surat Masuk Menurut Hukum 

Berbagai surat masuk sebagaimana diuraikan tersebut dimuka baik yang 
berbentuk formulir yang telah ditentukan maupun yang tidak dalam bentuk 
formulir yang ditentukan secara hukum administrasi memiliki ciri-ciri antara lain 
sebagai berikut: 
1. Surat Masuk yang Tidak Membutuhkan Jawaban. Surat yang demikian ini 

biasanya berupa tindasan surat yang ditujukan ke instansi di luar Direktorat 
Jenderal Pajak misalnya Kantor Pengadilan Negeri, atau surat yang sekedar 
memberitahukan keadaan Wajib Pajak agar diketahui dan dicatat dengan 
tujuan agar Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memiliki 
data tentang dirinya dan tidak salah dalam melakukan antisipasi, misalnya 
surat pemberitahuan tutup usaha, atau keadaan usaha sedang tidak aktif; 

2. Surat Masuk yang Membutuhkan Jawaban. Surat-surat demikian ini harus 
ditangani dengan baik sejak penerimaan di Tempat Pelayanan Terpadu 
misalnya kelengkapan persyaratannya sebelum diberikan Bukti Tanda 
Terima dan juga penyalurannya ke unit kerja yang lain. Surat demikian ini 
bukan kewenangan petugas Tempat Pelayanan Terpadu untuk 
menyalurkannya, kecuali apabila surat tersebut sudah dalam bentuk 
formulir yang ditentukan. Namun kewenangan penyaluran surat ini adalah 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, karena ada kemungkinan jawaban yang 
dibutuhkan menyangkut banyak jenis pajak dan peraturan perundang-
undangan sehingga diperlukan konseptor surat jawaban oleh pejabat yang 
menguasai permasalahan; 

3. Surat yang Memerlukan Persetujuan atau Penolakan. Kedudukan Surat 
masuk yang demikian ini sebagaimana surat masuk tersebut dalam butir 2 
(dua). Satu hal yang harus diperhatikan dari surat ini adalah: 
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a. Apakah ditentukan jangka waktu persetujuan atau penolakan yang 
dikehendaki Wajib Pajak dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan atau tidak. Apabila ditentukan maka jangka waktu tersebut 
harus dipatuhi oleh pihak Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak; 

b. Apabila jangka waktu tidak ditentukan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan maka harus diperhatikan dampak hukum yang 
mungkin timbul karena terlalu lama dalam memberikan jawaban;   

c. Surat yang Mengharuskan Diterbitkan Keputusan. Surat yang demikian 
ini sebagaimana Surat masuk butir 2 (dua) dan 3 (tiga) maka 
memerlukan penanganan khusus. Satu hal yang perlu diperhatikan 
didalam memberikan keputusan adalah pertimbangan hukum dari 
keputusan yang diberikan, alasan yang diberikan dalam Surat keputusan 
dan penjelasan lebih lanjut yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam 
kaitannya dengan keputusan dimaksud. 

 
Dampak Yuridis dari Penerimaan Surat Masuk 

Tata usaha perpajakan sebagai tata usaha yang mengatur hubungan 
hukum antara pemerintah yang berfungsi sebagai pengendali atau steering dan 
Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan atau rowing, sebenarnya 
sebagai bagian dari hukum acara perpajakan. Dengan sendirinya Wajib Pajak 
dalam menyampaikan surat-surat masuk memiliki kepentingan yang harus 
dijaga, dirawat, diberikan jawaban atau penjelasan apabila dianggap perlu, dan 
ditatausahakan dengan baik, dan kehendak Wajib Pajak tersebut yang 
menimbulkan akibat hukum dari surat-surat yang disampaikannya. Akibat 
hukum tersebut ada yang timbul secara otomatis karena undang-undang, 
misalnya: 

a. Kewajiban mendaftarkan diri bagi setiap Wajib Pajak maka dengan 
sendirinya menimbulkan kewajiban sebaliknya yaitu untuk melayani dan 
memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.  Konsekuensi hukum dari 
tidak dilaksanakan kewajiban oleh pihak Direktur Jenderal Pajak atau 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak maka tidak ada haknya untuk 
melakukan pemberian NPWP dan atau pengukuhan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) KUP;    

b. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka dengan 
sendirinya menimbulkan kewajiban pada pihak Direktorat Jenderal 
Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak untuk mencatat, 
mengadministrasikan, meneliti dan memutuskan atau mengembalikan 
klaim yang diajukan oleh Wajib Pajak serta mengarsipkan dokumen 
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Surat Pemberitahuan dengan baik. Dan apabila kewajiban ini dilalaikan 
maka akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri misalnya tidak 
dapat dilakukan pemeriksaan karena Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan Wajib Pajak tidak ada, atau pemerintah harus menerima 
klaim yang disampaikan oleh Wajib Pajak karena terlambat 
memutuskan dan bahkan mungkin membayar imbalan bunga; 

c. Kewajiban melakukan pembayaran pajak menimbulkan konsekuensi 
kepada pihak Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak untuk mengadministrasikan pembayaran tersebut dengan baik dan 
benar. Kelalaian dalam mengadministrasikan pembayaran tersebut 
menimbulkan rusaknya pengawasan misalnya tidak dapat diterbitkannya 
Surat Tagihan Pajak atau diterbitkan Surat Tagihan Pajak yang salah dan 
sengketa hukum yang kemungkinan dapat berpanjang lebar. 
Namun demikian, ada pula akibat hukum tersebut tidak timbul secara 

otomatis dalam pelaksanaan hukum tetapi menjadi suatu hal yang terpendam 
dan manakala Wajib Pajak merasa dirugikan akan meledak dan merusak 
performance Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak baik 
di depan Wajib Pajak yang bersangkutan maupun Wajib Pajak yang lain pada 
umumnya atau berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan, 
misalnya permintaan penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan 
pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan. Keterlambatan 
dan/atau tidak diberikannya penjelasan secara tertulis dan/atau pemberian 
penjelasan tertulis yang salah dapat saja merugikan Wajib Pajak dalam rangka 
mencari keadilan dalam bentuk upaya hukum berupa pengajuan permohonan 
keberatan, yaitu berupa Surat Keputusan Keberatan yang merugikan Wajib 
Pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dampak hukum dari surat 
masuk pada dasarnya ada dua yaitu dampak hukum yang timbul sebagaimana 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan dampak 
hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak, misalnya 
tunduk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu tugas-tugas awal sebagaimana 
dimaksud dengan penanganan surat masuk ini harus benar-benar diwaspadai 
oleh setiap penyelenggara pemungutan pajak. Sebaiknya Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak dan juga setiap aparatur pajak harus benar-benar menyadari 
bahwa dirinya adalah pelaksana hukum, yang menjadikan dirinya tidak tertipu 
dengan kebanggaan semu yaitu sebagai birokrat atau pejabat negara yang merasa 
dapat berbuat bebas dengan tidak memperhatikan ketentuan perundang-
undangan, keadaan demikian ini karena ancaman hukuman atas kelalaian 
jabatan tidak dengan jelas diatur.  
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BUKTI TANDA TERIMA 
 
Pengertian Bukti Tanda Terima 

Dalam kegiatan sehari-hari pengiriman dokumen atau surat disertai 
Bukti Tanda Terima sebagai bukti bahwa surat yang dikirimkan telah sampai ke 
tujuan. Pengalaman kita dalam menerima surat kiriman atau paket, petugas 
pengirim surat kadangkala tidak hanya menyodorkan formulir bukti tanda 
terima untuk ditandatangani namun lebih dari itu yaitu dengan meminta tanda 
bukti identitas diri dari si penerima surat untuk dicatatkan dalam formulir bukti 
tanda terima. 
  Inti dari pelayanan penerimaan surat-surat masuk adalah suatu 
rangkaian kegiatan meneliti surat masuk dan persyaratan yang dibutuhkan, 
melakukan perekaman dan memberikan Bukti Tanda Terima sebagai keluaran 
dari komputer Tempat Pelayanan Terpadu dan menyalurkan surat dimaksud 
sesuai dengan kewenangan petugas Tempat Pelayanan Terpadu. 

Berdasarkan suatu asas-asas pemerintahan yang baik maka Bukti Tanda 
Terima Surat Masuk yang diberikan oleh petugas pajak, merupakan bukti 
bahwa Surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan 
formal karena telah dilakukan penelitian sebelumnya akan kelengkapannya. 
Kekurangan atas suatu surat masuk yang telah diberikan Bukti Tanda Terima 
dapat saja masih terjadi, sebagai akibat dari kesalahan yang bersifat manusiawi 
atau human error petugas pada Tempat Pelayanan Terpadu, namun tidak etis 
apabila dinyatakan sebagai surat yang tidak lengkap dan diminta untuk 
melengkapinya atau mengirimkan kelengkapannya dan akan dinyatakan sebagai 
surat yang tidak lengkap yang tidak dapat diproses. Permintaan kelengkapan 
sebagai akibat human error haruslah dilakukan dengan menggunakan bahasa 
yang baik dan cara yang baik pula, dan bukannya berdasar pada kekuasaan. 

Berdasarkan pertimbangan inilah perlunya pengembangan sumber daya 
manusia dalam organisasi yang menangani pelayanan penerimaan surat-surat 
sedemikian rupa sehingga kemungkinan human error dalam pemberian bukti 
tanda terima dapat dihindarkan sampai sekecil mungkin, yang pada gilirannya 
mendatangkan kepuasan yang optimal bagi Wajib Pajak sebagai yang 
melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam kasus ini kepuasan Wajib Pajak 
adalah sangat penting karena surat yang disampaikan merupakan suatu kegiatan 
awal yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Apabila pada 
kegiatan awal saja sudah tidak memuaskan maka dapat dipastikan kegiatan 
berikutnya hanya akan menimbulkan permasalahan.   
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Bukti Tanda Terima adalah bukti hukum bahwa Wajib Pajak telah 
menyampaikan surat dan surat tersebut telah dinyatakan lengkap sebagaimana 
ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu diberikan Bukti Tanda Terima. 
Pengertian Bukti Tanda Terima Surat secara hukum banyak mengandung 
pengertian yaitu diantaranya: 
1. Bahwa surat yang disampaikan Wajib Pajak telah diterima dan telah lengkap 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 
2. Bahwa tanggal dalam Bukti Tanda Terima adalah tidak sekedar bukti surat 

diterima tetapi juga sebagai bukti dari mana perhitungan tanggal daluwarsa 
pihak Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak harus 
mengeluarkan keputusan dalam kaitannya dengan surat tersebut; 

3. Bahwa surat yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak atau Kantor 
Pelayanan Pajak adalah dokumen asli atau original document milik Wajib 
Pajak yang harus dikelola dengan baik oleh pihak yang menerima (Direktur 
Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak); 

4. Bahwa tanggal Bukti Tanda Terima adalah bukti bahwa surat tersebut 
disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan terlambat atau 
dengan tidak terlambat menurut ketentuan perundang-undangan;    

Begitu pentingnya surat masuk yang disampaikan oleh Wajib Pajak ditinjau dari 
ketentuan hukum administrasi, oleh karena itu pemberian Bukti Tanda Terima 
dengan sendirinya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan harus 
mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Bukti Tanda Terima Menurut Hukum Acara Perpajakan 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum formal 
perpajakan mengatur tata cara pemberian Bukti Tanda Terima surat-surat 
masuk dari beberapa jenis surat masuk, sedangkan untuk surat-surat masuk yang 
lain haruslah dilakukan penjabaran dan penafsiran dari ketentuan dasar yang 
mengatur dari timbulnya surat masuk tersebut. Penjabaran dan juga penafsiran 
ketentuan dasar yang mengatur sebab timbulnya surat masuk tersebut sangat 
penting mengingat dampak yuridis dari surat masuk serta sifat dari surat masuk 
tersebut antara satu dan lainnya adalah tidak sama, sebagaimana telah diuraikan 
di muka.  

 
Surat Masuk yang Bukti Tanda Terimanya Diatur Dalam UU  

Beberapa Surat masuk yang Bukti Tanda Terimanya diatur oleh 
ketentuan pasal perundang-undangan antara meliputi: 

Pasal 6 ayat (1) KUP: 
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“ Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke 
kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh 
pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat 
Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaaan” 

Pasal  25 ayat (5) KUP: 
“ Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat 

Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda 
pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
penerimaaan surat”. 

Beberapa hal yang dapat kita ambil pengertian dari ketentuan tersebut 
adalah bahwa: 
1. Tidak sembarang petugas/pejabat dapat memberikan Bukti Tanda Terima 

atau membubuhkan tanggal penerimaan surat, namun hanya mereka yang 
ditunjuk untuk itu. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
22 Tahun 1995 dan telah diperbarui dengan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor 399 Tahun 2000 Tanggal 15 Nopember 2000 maka 
yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Bukti 
Tanda Terima Surat Keberatan adalah Kasubsi Keberatan/Kasi Penerimaan 
dan Keberatan, kecuali Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjuk pejabat 
yang lain; 

2. Pengertian Pejabat berarti Pegawai Negeri Sipil, jadi memiliki pangkat dan 
Nomor Induk Pegawai. Oleh karena itu sopan santun dalam pemberian 
tanggal ataupun bukti tanda terima harus dituliskan dengan jelas nama siapa 
yang menerima, pangkatnya dan juga Nomor Induk Pegawainya, sehingga 
apabila terjadi kesalahan dalam penerimaaan surat dan atau penyalurannya 
maka dapat mudah ditelusuri siapa penerimanya;   

3. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus berupa Bukti Tanda 
Terima; 

4. Pengertian Surat Pemberitahuan antara lain:   

• Tanda Terima SPT Tahunan 1771/ 1770/ 1721; 

• Tanda Terima SPT Masa PPh Pasal 25; 

• Tanda Terima  SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26; 

• Tanda Terima SPT  Masa PPh /PPn BM; 

• Tanda Terima Permohonan Jangka Waktu Perpanjangan Penyampaian 
Surat Pemberitahuan; 
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• Tanda Terima Pembetulan Surat Pemberitahuan yang meliputi 
ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUP yang masing-masing 
memiliki karakteristik pada masing-masing ayat. 
Begitu pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam sistem self 

assessment sehingga undang-undang memandang perlu ditunjuk pejabat khusus 
dalam memberikan Surat Bukti Tanda Terima. Demikian pula upaya hukum 
Wajib Pajak dalam mencari keadilan dengan cara pengajuan keberatan terhadap 
surat ketetapan pajak dinilai oleh undang-undang begitu memiliki kedudukan 
yang sangat penting sehingga pejabat yang ditunjuk untuk menerima pengajuan 
surat keberatan pun oleh Direktur Jenderal Pajak bukan sembarang pejabat 
tetapi ditunjuk Kepala Subseksi Keberatan/Kepala Seksi Penerimaan dan 
Keberatan. Kemungkinan pemberian Bukti Tanda Terima oleh bukan Kepala 
Subseksi Keberatan/Kepala Seksi Penerimaan Dan Keberatan adalah sangat 
dimungkinkan, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak memandang ada pejabat 
lain diluar Kasubsi Keberatan/Kasi Penerimaan dan Keberatan yang di nilai 
mampu dan tidak menimbulkan staknasi dalam organisasi.Demikianlah 
undang-undang mendudukkan begitu pentingnya masalah kewajiban dan hak 
yang harus dilaksanakan dan diperoleh oleh Wajib Pajak sehingga hanya pejabat 
tertentu yang dapat melayani penyampaian sarana kedua hal tersebut. 

Titik berat dari kemauan sebagaimana dimaksud dari ketentuan pasal 
perundang-undangan ini adalah bukan “pemberian Surat Bukti Tanda Terima,” 
namun kelengkapan suatu surat masuk yang harus dilampirkan sebelum surat 
masuk tersebut diberikan bukti tanda terima. Wajib Pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya dan juga dalam mencari hak-haknya tidak perlu mengalami 
kesulitan atau dipersulit karena berkali-kali dinyatakan tidak lengkap, karena 
tidak melaksanakan kewajiban berarti pelanggaran dan kehilangan hak berarti 
kerugian. Namun kebalikannya apabila tidak dilaksanakan kewajiban 
perpajakan oleh Wajib Pajak berarti kerugian bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, dan tidak diperolehnya hak Wajib Pajak berarti kemunduran dari 
suatu negara yang dapat mengarah ke tindakan totaliter,. Kedua-duanya adalah 
kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali.     

   
Surat Masuk yang Bukti Tanda Terimanya Tidak Diatur Dalam UU 

Selain kedua Bukti Tanda Terima tersebut dimuka yang pemberiannya 
ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, dalam sistem 
perpajakan banyak tugas-tugas pemberian Bukti Tanda Terima yang tidak jelas 
diatur, yang pengertiannya hanya dapat dilakukan dengan melalui penafsiran 
hukum, misalnya Bukti Tanda Terima surat permohonan yang diajukan Wajib 
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana 
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dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) KUP.  Dari contoh tersebut tidak jelas apakah 
diperlukan Bukti Tanda Terima atau tidak, akan tetapi dari redaksi “... atas 
permohonan ….” dan “... .dapat memberikan persetujuan ...,” maka perlu 
adanya pemberian Bukti Tanda Terima, paling tidak dari Bukti Tanda Terima 
tersebut dapat ditentukan kapan batas waktu pemberian persetujuan tersebut 
paling lambat harus diberikan demi adanya kepastian hukum, baik kepastian 
hukum menurut ketentuan perpajakan maupun kepastian hukum menurut 
ketentuan Hukum Tata Usaha Negara. 

Sejalan dengan masalah kepastian hukum, demikian pula misalnya Surat 
permohonan “penjelasan akan hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak” sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) KUP, Surat ini memerlukan jawaban tertulis 
dari Direktur Jenderal Pajak. Jawaban yang tidak diberikan menggugurkan hak 
Direktur Jendral Pajak untuk menanyakan alasan yang jelas dalam pengajuan 
permohonan keberatan, belum lagi dapat menimbulkan gugatan melalui 
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERATUN) apabila dianggap 
merugikan Wajib Pajak.   

Jadi sekalipun Bukti Tanda Terima dari surat-surat masuk selain Surat 
Pemberitahuan dan Surat Pengajuan Keberatan yang tidak diatur dalam 
ketentuan pasal perundang-undangan, bukan berarti pejabat dapat seenaknya 
memberikan Bukti Tanda Terima.  

 
Beberapa jenis surat masuk berdasarkan persyaratan dalam pemberian bukti 
tanda terima 
 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tempat Pelayanan 
Terpadu adalah merupakan salah satu subsistem dari Sistem Informasi 
Perpajakan (SIP) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberi 
informasi tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga memudahkan dalam 
mengambil keputusan. Prinsip yang dianut dalam SIP adalah: 

a. Pengolahan data Wajib Pajak dilakukan secara desentralisasi masing-
masing unit kerja dan bukannya dipusatkan suatu seksi; 

b. Output pengolahan data dapat menjadi informasi bagi pengolahan 
data masing-masing unit kerja yang lain. 

Dari sini terlihat bahwa begitu besarnya interdependensi atau 
ketergantungan dari suatu unit kerja kepada unit kerja yang lain. Apabila tidak 
diantisipasi lebih awal maka bukan mustahil menyebabkan kelemahan dari 
manajemen, tetapi bila diantisipasi sejak awal maka akan merupakan suatu 
kekuatan dari manajemen. Kelebihan dari sistem ini adalah: 
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a. mengurangi beban administrasi manual di masing-masing unit yang 
berkewajiban mengolah data; 

b. menghindari terjadinya kesalahan tulis pekerjaan manual, karena 
data pokok sudah tercatat dalam program,      

namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada kelemahan dalam pelaksanaan 
sistem ini.  

Kelemahan sebagaimana tersebut di atas dapat saja timbul manakala 
terjadi misalnya gangguan dari jaringan elektronik yang ada, ataupun 
penyusunan program yang tidak mengacu kepada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, ataupun misalnya sebagai akibat dari pekerjaan elektronik 
tersebut menimbulkan pekerjaan manual baru yang seharusnya tidak perlu 
terjadi. Hal yang demikian ini dapat disebabkan karena pada waktu penelitian 
kepada user dalam rangka penyusunan program bertemu dengan user yang 
kurang perhatian terhadap tugas atau tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan 
hukum formal, sehingga menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan 
berkali-kali dilakukan perbaikan yang bukan mustahil bahkan menjadi lebih 
kacau.  

Dalam sistem administrasi yang saling ada ketergantungan atau 
interdependensi yang demikian ini, maka tugas-tugas administrasi haruslah 
disusun sebagaimana mekanisme pelaksanaan hukum itu sendiri seperti yang 
diminta oleh peraturan perundang-undangan dan bagaimana dijalankan. 
Pertimbangan yang demikian ini sangat penting agar jangan sampai kegiatan 
administrasi hulu justru menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan 
administrasi hilirnya, misalnya dari hasil pemeriksaan, pemeriksa mengusulkan 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Namun oleh karena 
penerbitan SKPLB tersebut tidak menjelaskan tentang dasar hukumnya maka 
mengakibatkan unit kerja hilir yaitu Unit Kerja Rekonsiliasi dapat menghadapi 
kesulitan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) KUP yaitu dalam 
rangka penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP). Dapat 
saja penerbitan SPMKP tersebut justru akan merusak performance Direktur 
Jenderal Pajak.  
Cara kerja di unit kerja TPT adalah sebagai berikut : 

Masukan                                                                                      Keluaran 

 

Formulir Bukti Tanda Terima 
1. Pendaftaran NPWP 1. Pendaftaran NPWP 
2. Pemutakhiran data 2. Pemutakhiran data 
3. Permohonan penghapusan NPWP 3. Permohonan penghapusan NPWP 
4. Permohonan jangka waktu 4. Permohonan jangka waktu 
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perpanjangan penyampaian SPT perpanjangan penyampaian SPT 
5. Penyampaian SPT Masa PPh/PPN 5. SPT Masa PPh/PPN 
6. Penyampaian SPT Tahunan PPh 6. SPT Tahunan PPh 
7. Pemberitahuan penggunaan norma 7. Pemberitahuan penggunaan norma 
8. Permohonan Angs/Penund pemb. 8. Permohonan Angs/Penund pemb. 
   Nomor 1 s.d. 3 online ke Sie PDI, 

Nomor 4 onlone ke Sie TUP, dan 
Nomor 5 dan 6 online ke Sie PPh 
Bd/OP, PPN, dan TUP, 
Nomor 8 online ke Sie Penagihan 

    
Surat Permohonan Bukti Tanda Terima 

9. Permohonan pengurangan bayaran 
PPh pasal 25 

9. Permohonan pengurangan bayaran 
PPh pasal 25 

10. Perubahan metode pembukuan/ 
tahun pajak 

10. Perubahan metode pembukuan/ 
tahun pajak 

   Nomor 9 dan 10 online ke Sie PPh 
Bd/OP 

11. Permohonan pengajuan keberatan 11. Permohonan pengajuan keberatan 
12. Permohonan pengajuan pembe- 12. Permohonan pengajuan pembe- 
13. Permohonan peninjauan kembali 13. Permohonan peninjauan kembali 
14. Permohonan rest./pemindahbukuan 14. Permohonan rest./ 

pemindahbukuan 
15. Permohonan penjelasan tertulis 

dalam hal WP akan mengajukan keb 
15. Permohonan penjelasan tertulis 

dalam hal WP akan mengajukan 
keb 

   Nomor 11 s.d. 14 online dengan Sie 
Penerimaan dan Keberatan 

 
Penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut: 

I. JENIS SURAT MASUK 
 

1. Pendaftaran NPWP/Pelaporan 
Usaha – Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 
KUP  

Dasar Hukum: 
a. Pasal 2 ayat (1) KUP – NPWP; 

“Setiap Wajib Pajak wajib 
mendaftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayahnya meliputi tempat tinggal 
atau tempat kedudukan Wajib 

PERSYARATAN SURAT MASUK 
 

Persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk diberikan BTT: 

1. Orang Pribadi: 

Mengisi formulir yang telah 
ditentukan (KP.PDIP.4.1-00) 
dengan dilampiri: 

a. Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk bagi penduduk 
Indonesia, atau Paspor atau 
SIM; 
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Pajak dan kepadanya diberikan 
NPWP”. 

 
b. Pasal 2 ayat (2) KUP –NPPKP; 

“Setiap Wajib Pajak sebagai 
Pengusaha yang dikenakan pajak 
berdasarkan Undang-undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya, wajib melaporkan 
usahanya pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal 
atau tempat kedudukan Pengusaha, 
dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan untuk dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak”. 
 

c. Pasal 2 ayat (3) KUP – ketentuan 
khusus tempat pendaftaran; dan 

 

d. Pasal 2 ayat (5) – Tata cara 
Pendaftaran. 

 
Pengertian Administrasi: 

a. Timbulnya Wajib Pajak lebih 
dahulu dari timbulnya NPWP/ 
NPPKP; 

b. Pengertian Wajib Pajak adalah 
Wajib Pajak menurut ketentuan 
hokum formal; 

c. Pengertian “wajib” mendaftarkan 
diri mengandung maksud 
sebaliknya yaitu “kewajiban” 
kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk melayani pelaksanaan 
pendaftaran diri tersebut; 
Pelanggaran wajib untuk keduanya 
sama saja dengan pelanggaran 
hukum; 

d. Ada kemungkinan Wajib Pajak 
hanya mengajukan permohonan 

b. keterangan tempat tinggal dari 
instansi yang berwenang 
sekurang-kurangnya lurah atau 
kepala desa bagi orang asing; 

c. Fotokopi Kartu Keluaraga; 

d. Surat keterangan tempat usaha 
atau tempat pekerjaan bebas 
dari instansi berwenang 
sekurang-kurangnya kepala 
desa.  

2. Badan 

Mengisi formulir pendaftaran yang 
telah ditentukan (KP/PDIP.4.1.00) 
dengan dilampiri: 

a. Fotokopi akte pendirian dan 
perubahan terakhir atau surat 
penunjukan dari Kantor Pusat 
bagi Bentuk Usaha Tetap; 

b. Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk bagi penduduk 
Indonesia atau SIM atau 
Paspor; 

c. Surat keterangan tempat tinggal 
dari instansi yang berwenang 
sekurang-kurangnya lurah atau 
kepala desa bagi orang asing, 
dan salah seorang pengurus 
aktif; 

d. Surat keterangan tempat 
kegiatan usaha dari instansi 
yang berwenang sekurang-
kurangnya lurah atau kepala 
desa;   

e. Untuk badan berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT) selain 
syarat-syarat tersebut dimuka 
juga agar dilengkapi dengan 
copy Bukti Setoran Modal dan 
Neraca Pendiriannya. Hal ini 
dalam kaitannya sebagai 
bentuk asosiasi Modal.  

3. Bendaharawan 
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pendaftaran diri saja dan atau 
sekaligus dengan pelaporan usaha 
agar dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak; 

e. Asas tempat pendaftaran yang 
dianut dalam sistem peraturan 
perundang-undangan adalah: 

• asas domisili, atau tempat tinggal  
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; 

• asas tempat kedudukan untuk 
Wajib Pajak Badan dan 
Bendaharawan;  

• asas tempat tinggal, tempat 
kedudukan atau tempat usaha 
usaha  dilakukan atau tempat 
perwakilan usaha untuk 
Pengusaha Kena Pajak; dan 

• asas tempat usaha yang 
dilakukan sebagai cabang usaha 
bagi Wajib Pajak orang pribadi 
yang berusaha di beberapa 
tempat usaha; dan asas yang 
ditentukan oleh Menteri 
Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 3) 
huruf  b  KUP. 

 
 

2. Permohonan Pemutakhiran Data/ 
Penghapusan NPWP/NPPKP 

Dasar hukum: 

Pasal 2 ayat (5) KUP – tentang jangka 
waktu pendaftaran, tata cara pendaftaran, 
penghapusan NPWP dan atau 
pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak. 
Alasan pemutakhiran data meliputi : 

a. kesalahan karena pelaksanaan entry 
sehingga membuat data keluaran 
yang salah; 

Mengisi formulir yang telah 
ditentukan dengan dilampiri: 

a. Fotokopi surat penunjukan 
sebagai bendaharawan; 

b. Fotokopi Kartu Tanda 
Penduduk bendaharawan. 

4. Wajib Pajak Joint Operation 
sebagai Wajib Pajak Pemungut/ 
Pemotong Pajak 

Mengisi formulir pendaftaran dengan 
melapirkan: 

a. Fotokopi Kerjasama sebagai Joint 
Operation; 

b. Fotokopi NPWP masing-masing 
anggota Joint Operation; 

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
bagi penduduk Indonesia/Paspor; 

d.  Surat keterangan tempat tinggal 
dari instansi yang berwenang 
sekurang-kurangnya lurah atau 
kepala desa bagi orang asing, dari 
salah seorang pengurus Joint 
Operation. 

 
 
 

Mengisi formulir yang telah di 
tentukan (KP.PDIP.4.1.00) dengan 
dilampiri: 

Keterangan atau dokumen tentang 
perubahan yang terjadi. 
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b. perubahan nama; 
c. perubahan bentuk hukum 

d. perubahan alamat tempat 
usaha/tempat tinggal; 

e. perubahan status usaha; 

f. perubahan jenis usaha karena 
adanya perubahan kegiatan usaha; 

g. perubahan jenis usaha yang 
mengakibatkan kewajiban jenis 
pajaknya berubah; 

II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat Pemberitahuan 
1. Surat Pemberitahuan Tahunan 
 
Pengertian umum: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan 
dan atau pembayaran pajak, obyek 
pajak dan atau bukan obyek pajak 
dan atau harta dan kewajiban, 
menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 

 
Dasar Hukum: 
Pasal 3 ayat (1) 

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi 
Surat Pemberitahuan dalam Bahasa 
Indonesia dengan menggunkan huruf 
Latin, angka Arab, satuan mata uang 
rupiah, dan menandatangai serta 
menyampaikannya ke kantor 
Direktorat Jenderal Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan”. 
 

Pasal 3 ayat (1a) KUP – WP dengan 
izin pembukuan menggunakan 
bahasa asing; 

 

 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 
Mengisi formulir SPT 1770 
rangkap dua (2X) dan dilampiri 
dengan: 

a. Lampiran 1770 – I  yakni 
penghitungan penghasilan neto 
dalam negeri; 

b.Lampiran 1770-II daftar 
pemotongan/pemungutan PPh 
oleh pihak lain, PPh yang 
ditanggung pemerin-tah, 
penghasilan neto dan pajak 
penghasilan yang dipotong/terutang 
di luar negeri; 

c.Lampiran 1770 – III Penghasilan 
yang telah dikenakan pajak final, 
dikenakan pajak tersendiri, dan 
penghasilan yang tidak merupakan 
obyek pajak; 

2. Wajib Pajak Badan 

Mengisi formulir SPT.1771 rang 
kap dua (2 X) dengan dilampiri: 

a. 1771 – I Lampiran Penghasilan 
neto dalam negeri dari usaha dan 
dari luar usaha; 

b. 1771- II  daftar pemotongan dan 
pemungutan pihak lain dan PPh 
yang ditanggung pemerintah; 

c. 1771-III  daftar penghasilan neto 
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Pasal 3 ayat (2) KUP- kewajiban 
mengambil SPT sendiri; 

Pasal 3 ayat (3) KUP – batas waktu 
penyampaian SPT; 

 
Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; KUP – 

ketentuan lain yang mengatur; 
Pengertian Hukum: 

a. Surat Pemberitahuan digunakan 
untuk melaporkan pembayaran 
pajak baik yang dengan perhitungan 
(misalnya SPT Tahunan) maupun 
yang tanpa perhitungan (misalnya 
PPh Ps.25 nihil atau WP lama atau 
pembayaran terhadap utang pajak); 

b. Semua Wajib Pajak terkecuali yang 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) 
KUP- (menurut Keputusan Menteri 
Keuangan) wajib menyampaikan 
Surat Pemberitahuan; 

c. Bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan ditentukan dan data 
yang harus dilampirkan ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. Namun 
demikian bentuk tersebut harus 
tetap mengacu kepada kemudahan 
dan kesederhanaan pelaporan; 

d. Setiap Wajib Pajak harus 
mengambil sendiri formulir Surat 
Pemberitahuan;  

e. Tindakan terhadap tidak 
disampaikannya Surat 
Pemberitahuan harus diawali 
dengan pengiriman Surat Teguran; 

f. Lampiran Laporan Keuangan yang 
dilampirkan di dalam penyampaian 
SPT haruslah: 

• dilampirkan juga daftar 
rekonsiliasi pajak Pasal 4 ayat 
(1); 

• untuk WP Perseroan Terbatas 

dan pajak yang terutang/dibayar 
diluar negeri; 

d. 1771-IV daftar penerima 
dividen, bonus, tantiem, dan 
gratifikasi; 

e. 1771 – V  daftar susunan 
pengurus/komisaris/badan 
pemeriksa koperasi dan daftar 
pemegang saham/pemilik modal, 
daftar cabang/badan anggota 
koperasi.     

3. WP Pemotong PPh Pasal 21 
  Mengisi formulir SPT 1721 rangkap 

dua (2 x) dengan melampirkan: 

a. 1721- A   daftar pegawai tetap 
dan peserta pensiun/tunjangan 
hari tua/tabungan hari tua 
(THT); 

b. 1721-A1 penghasilan dan 
perhitungan PPh Pasal 21 
pegawai tetap atau penerima 
pensiun/tunjangan hari 
tua/tabungan hari tua (THT); 

c. 1721-A2  penghasilan dan 
perhitungan PPh Pasal 21 
pegawai negeri sipil, anggota 
TNI, pejabat negara, dan 
pensiunannya; 

d. 1721-B  daftar pegawai tidak 
tetap/penerima honorarium dan 
peng-hasilan lainnya/penerima 
penghasilan yang dikenakan 
PPh Pasal 21 bersifat 
final/pegawai dengan status 
Wajib pajak luar negeri; 

e. 1721-C  daftar penghasilan yang 
dibayarkan kepada pengurus, 
dewan komisaris, dewan 
pengawas, dan tenaga ahli.     
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dasar perhitungan rekonsiliasi 
pajak adalah laporan keuangan 
yang ditandatangani oleh semua 
dewan direksi dan dewan 
komisaris dan telah disahkan 
dalam RUPS ketentuan UU. 
PT. 

g. Bukti Tanda Terima SPT harus 
diberikan oleh “Pejabat Direktorat 
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk 
itu” bukan oleh sembarang petugas 
– Pasal 6 ayat (1) KUP . 

 

2. Perpanjangan Jangka Waktu 
Penyampaian SPT Tahunan. 

 
Dasar hukum: 

Pasal 3 ayat (4) KUP Kewenangan 
yang diberikan oleh UU kepada 
Direktur Jenderal Pajak untuk 
memberikan perpanjangan 
penyampaian SPT atas permohonan 
Wajib Pajak merupakan pengaturan 
khusus dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) 
KUP. 
 
Pertimbangan Hukum 

Dalam kasus-kasus tertentu ada 
kemungkinan Wajib Pajak tidak 
dapat menyelesaikan penutupan buku 
dengan cepat, misalnya karena 
luasnya lingkup usaha dan lain-lain. 

 

3. Penyampaian Surat Pemberitahuan 
Masa 

 
PPh Masa Pasal 25 
 
Dasar Hukum: 

Pasal 3 ayat (3) huruf a jo Pasal 25 ayat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengisi formulir Permohonan 
Perpanjangan Jangka Waktu 
Penyampaian Surat Pemberitahuan 
rangkap dua (2)  yaitu: 1770 Y , 1771 
Y dan 1721 Y,  disertai dengan 
pemberian alasan yang jelas dengan 
dilampiri: 
a. perhitungan laba rugi sementara; 

b. pelunasan jumlah pajak yang 
kurang dibayar menurut 
perhitungan sementara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPT  Masa PPh Pasal 25. 

Pengertian SPT Masa PPh Pasal 25 
adalah lembar ke-3 dari Surat 
Setoran Pajak (SSP).  
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(1), (2), (4), (6) dan (7) PPh.  
 
 
SPM PPh Pasal 21/26 
 
Dasar hukum: 

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (3) huruf 
a; 
Subyek Pemotong PPh Ps.21: 

Pemberi kerja, Bendaharawan Peme 
rintah, Dana Pensiun atau badan lain 
yang membayar pensiun, badan yang 
membayar honorarium atau 
pembayaran lain dengan jasa, dan 
penyelenggara kegiatan.   

Obyek pemotongan/pemungutanPPh 
Ps.21: 

Penghasilan sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang 
diterima orang pribadi dengan bentuk 
atau nama apapun. 

 
SPM Pemungutan Pajak   
Subyek Pemungut: 

Bendaharawan dan Badan tertentu 
untuk impor dan kegiatan lain; 

Pengertian badan tertentu meliputi: 
Pabrik Semen, Pabrik Rokok, Pabrik 
Kertas, Bulog/Dolog, Pabrik 
Pengecoran Logam. 

Obyek yang dipungut: 
a. Pembayaran dari Bendaharawan; 
b. Nilai impor; 
c. Nilai Penjualan yang dilakukan. 

 
 
 
 

 
 
 
SPT  PPh Pasal 21/26 

SPT Masa PPh 21 adalah formulir 
bentuk  KP.PPh.1.1./SPT- 96 (2)  
rangkap dua, satu lembar (asli) 
sebagai petinggal dan satu lembar 
sebagai arsip Wajib Pajak sebagai 
Surat pemberitahuan yang 
dilampiri dengan : 

a. Lembar daftar Perhitungan 
Pemotongan PPh Pasal 21/26; 

b.  Lembar ke-2 Bukti Pemotongan 
PPh Pasal 21/26  sebanyak 
bukti pemotongan yang diterbit 
kan;  

c. Lembar ke–3 Bukti 
penyetoran PPh Pasal 21 (SSP 
PPh Ps.21/26). 

 
 
SPT PPh Pasal 22 

SPT Masa PPh Pasal 22 dalam 
formulir yang telah ditetapkan  
(KP.PPh.1./SPT.-95 ) berdasarkan 
ketentuan  Pasal  3 ayat (6)  KUP 
dengan dilampiri: 

a. Daftar pemungutan yang 
dilakukan dalam Masa Pajak; 

b. Lembar ke - 3 Surat Setoran 
Pajak; 

c. Bukti pemungutan pajak, 
kecuali untuk BBM & Gas, 
terigu, dan gula yang 
penyetorannya dilakukan oleh 
Wajib Pajak sendiri sebelum 
dilakukan penebusan DO 
sehingga tidak diperlukan 
Bukti Pemungutan.   



50  Bab 2: Pelayanan Surat Masuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPM PPh Pasal 23  
Subyek Pemotong: 

a. Badan Pemerintah, Subyek Pajak 
Badan DN, penyelenggara 
kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, 
Perwakilan Usaha LN lainnya; 

b. Orang Pribadi tertentu yang 
ditunjuk yaitu: Notaris, Dokter, 
Pengacara, Kantor Akuntan 
Publik, WP Orang Pribadi yang 
menyelenggarakan pembukuan.   

Obyek yang dipotong: 

a. pembayaran dividen, bunga, royalti 
dan hadiah/penghargaaan, sewa, 
jasa tehnik, jasa kontruksi, jasa 
konsultan, dan lainnya; 

b. Untuk Orang pribadi yang 
ditunjuk adalah pembayaran sewa 
penggunaan tempat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPT Pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) PPh 

Didalam sistem perundang-undangan 
Pajak Penghasilan ini bukan dalam 
pengertian Pemotongan maupun 
Pemungutan Pajak. Karena sekalipun 
caranya dilakukan dengan pemotongan 
atau pemungutan namun pengaturan nya 
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PPh, 
ketentuan obyek, tata cara, dan sifat 
pemotongan diatur melalui Peraturan 

 
 
SPT  PPh  Pasal 23/26 

SPT Masa PPh dalam bentuk formu 
lir yang telah ditetapkan (KP. 
PPh.1.9/SPT-95) dibuat rangkap tiga 
dengan dilampiri: 

a. Bukti Surat Setoran Pajak lembar   
ke - 3; 

b. Daftar  pemotongan PPh Pasal 
23/ 26; dan 

c.  Bukti  pemotongan PPh Pasal 23 
lembar ke – 2. 

 
SPT PPh Pasal 23 Yang Lain 

Kemudian masih terdapat banyak 
model Surat Pemberitahuan Masa 
dari kegiatan pemotongan pajak 
yakni antara lain: 

Surat Pemberitahuan Masa PPh 
Pasal 23 dari Hadiah Undian  
(KP.PPh.1.6./SPT-95), yang 
penyampaiannya dilampiri : 

1. Bukti pemotongan lembar 
ke – 2; 

2. Daftar Bukti pemotongan 
PPh Pasal 23, dan 

3. Bukti Setoran Pajak 
lembar ke – 3. 

 
SPT Pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) PPh 

a. Laporan Pemotongan dan 
penyetoran Pajak Penghasilan atas 
bunga deposito berjangka/ 
tabungan, disconto SBI, dan jasa 
Giro, yang dilakukan oleh 
lembaga perbankan atau Dana 
Pensiun yakni dengan formulir 
bentuk (KP.PPh.3.4/LAP-95) 
yang dibuat rangkap tiga dengan 
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Pemerintah, yang antara lain meliputi: 

a. penghasilan berupa bunga 
deposito, dan tabungan lainnya; 

b.  transaksi sekuritas di bursa 
efek; 

c. penghasilan dari pengalihan 
harta berupa tanah dan atau 
bangunan; dan 

d.  penghasilan tertentu lainnya.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peruntukan lembar ke-1 untuk 
Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk 
Kantor Pelayanan Pajak dan 
lembar ke–3 untuk Pemotong 
Pajak, dengan dilampiri : 

• Bukti Surat Setoran Pajak 
lembar ke–3. 

b. Laporan Pemotongan dan 
Penyetoran Pajak Penghasilan atas 
Persewaan Tanah dan atau 
bangunan dalam bentuk 
(KP.PPh.1.15/SPT–96  yang 
dibuat dua lembar dengan 
peruntukan lembar ke-1 untuk 
Kantor Pelayanan Pajak, lembar 
ke–2 untuk arsip Wajib Pajak 
yang dilampiri dengan : 

• Bukti Setoran Pajak lembar 
ke–3; dan 

• Bukti pemotongan PPh Pasal 
23. 

c. Laporan Daftar Penyetoran PPh 
atas Pengalihan Hak atas dan atau 
Bangunan, yang dibuat rangkap 
dua dengan bentuk formulir  
(KP.PPh.1.11/SPT-96) yang 
dilampiri dengan Bukti Surat 
Setoran Pajak. 

d. Laporan bulanan PPh bagi Wajib 
Pajak Perusahaan Pelayaran 
Dalam Negeri atas imbalan yang 
diterima/diperoleh sehubungan 
dengan pengangkutan orang dan 
atau barang termasuk penyewaan 
kapal dengan bentuk (KP. PPh. 1. 
17/SPT-96) yang dibuat rangkap 
dua dengan peruntukan lembar 
kesatu untuk kantor Pelayanan 
Pajak dan lembar kedua untuk 
Wajib Pajak dengan dilampiri: 

• Bukti Surat Setoran Pajak 
lembar ke–3; 



52  Bab 2: Pelayanan Surat Masuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Surat Pemberitahuan PPN 

 
Dasar Hukum: 

Pasal 3 ayat (3) huruf a KUP jo Pasal 
3A ayat (1) UU. PPN; 
 

Subyek Yang Menyampaikan SPT: 
Pengusaha Kena Pajak. 
 

Obyek Yang Dipungut PPN:  

a. Penyerahan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak di Daerah 
Pabean; 

b. Impor Barang Kena Pajak; 
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di 

dalam Daerah Pabean oleh 
Pengusaha; 

d. Pemanfaatan Barang berwujud 
dari luar Daerah Pabean; 

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

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh 
Pengusaha Kena Pajak. 

Catatan: 

Dalam PPN tidak mengenal Surat 
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana 
dalam PPh. 

Oleh karena itu penambahan 
terminologi “masa” dalam SPT 

• Bukti Pemotongan PPh Pasal 
23 lembar kedua; dan 

• Daftar Laporan pemotongan 
PPh atas imbalan yang 
dibayarkan/terutang kepada 
Perla DN. 

 
SPT  PPN 

Surat Pemberitahuan PPN  bagi 
PKP biasa dengan kode formulir 

SPT - 1995 (KP.PPN.1.1.-95) yang 
di lampiri dengan :    

- 1195 A – 1 Lampiran Pajak 
Keluaran I- Daftar Pajak 
Keluaran dan PPn  BM; 

- 1195 A – 2 Lampiran Pajak 
Keluaran II- Daftar Pajak 
Keluaran dan PPn BM yang 
tidak dipungut/ditunda/ 
ditangguhkan/dibebaskan/ 
ditanggung pemerintah (DTP); 

- 1195 A – 3 Lampiran Pajak 
Keluaran – III - Daftar 
Keluaran dan PPnBM kepada 
pemungut PPN;  

- 1195 B.1–Lampiran Pajak 
Masukan – I -  Daftar Pajak 
Masukan yang dapat 
dikreditkan; 

- 1193 B – 2 Lampiran Pajak 
Masukan  - II - Daftar pajak 
masukan dan PPn BM yang 
memperoleh pembayaran 
penda-huluan dari Bapeksta 
Keuangan; 

Catatan: 

Mulai Januari 2004 Bapeksta telah 
dibubarkan. 

- 1195 B – 3 Lampiran Pajak 
masukan III - Hasil 
Perhitungan Kembali Pajak 
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PPN/PPn BM sebenarnya adalah kurang 
tepat, yang tepat terminologi yang 
dipakai adalah SPT PPN/PPn BM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembetulan Surat Pemberitahuan   

Di dalam ketentuan Pembetulan 
kesalahan tersebut diatur tiga macam 
bentuk pembetulan Surat 
Pemberitahuan yakni : 

1. Pembetulan yang dilakukan atas 
kesadaran Wajib Pajak sendiri, 
sekalipun tidak ada tindakan apa-apa 
dari Direktur Jenderal Pajak, dan 
tindakan pembetulan ini dibagi 
dalam dua kasus yakni : 
a. Jangka waktu pembetulan 

dilakukan dalam kurun waktu 
tidak lebih dari dua tahun sejak 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) KUP. Dan 
sebagai akibat dari pembetulan 
ini dapat berupa : 

• Jumlah kerugian menjadi 
lebih besar; 

• Jumlah Penghasilan Kena 
Pajak menjadi lebih kecil; 
atau 

• Jumlah Penghasilan Kena 
Pajak menjadi lebih besar. 

b. Jangka waktu pembetulan 

Masukan yang telah 
dikreditkan/tidak 
dipungut/ditangguhkan/ 
dibebaskan; 

- 1195 B – 4  Lampiran Pajak 
Masukan–IV daftar Pajak 
Masukan yang tidak dapat 
dikreditkan; dan 

- 1196 BM Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah.      

 
Pembetulan Pasal 8 ayat (1) KUP 
Persyaratan Untuk diberikan BTT: 

a. Diajukan dengan kemauan 
sendiri, dengan menyampaikan 
pernyataan secara tertulis; 

b. Dalam jangka waktu 2 (dua) 
tahun sejak berakhirnya Masa 
Pajak, Bagian Tahun Pajak dan 
Tahun Pajak; 

c. Belum dilakukan pemeriksaan;  
d. Apabila terjadi kekurangan 

pembayaran pajak (pajak yang 
terutang bertambah) maka 
kekurangan tersebut harus 
dilunasi sebelum Surat 
Pemberitahuan Pembetulan 
disampaikan; 

 Catatan: 

• pengertian pada Pasal 8 ayat 
(2) dari redaksi “Dalam hal 
....” mengandung maksud 
bahwa sebagai akibat 
pembetulan maka tidak selalu 
harus jumlah pajak yang 
terutang bertambah; 

• Sanksi bunga sebesar 2 % 
(dua persen) dikenakan 
melalui Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam 
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dilakukan dalam kurun waktu 
lebih dari dua tahun sejak 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam Ps. 
8 ayat (4) KUP.  Dan 
pembetulan sebagaimana 
dimaksud disini haruslah disertai 
dengan “pengungkapan dalam 
laporan tersendiri akan 
ketidakbenaran pengisian dari 
Surat Pem-beritahuan yang telah 
disampaikan”, dan sebagai akibat 
dari pembetulan dapat berupa: 

• pajak-pajak yang masih harus 
dibayar menjadi bertambah 
besar; atau 

• rugi menjadi lebih kecil; atau 

• jumlah harta menjadi lebih 
besar; atau 

• jumlah modal menjadi lebih 
besar. 
 

2. Pembetulan Surat Pemberitahuan 
yang timbul disertai dengan 
pengungkapan ketidakbenaran 
karena adanya pemeriksaan dari 
Direktrur Jenderal Pajak, tetapi 
belum dilakukan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 KUP. Dalam kasus ini hanya ada 
satu kemungkinan yang terjadi 
sebagai hasil dari pengungkapan 
ketidakbenaran, yakni adanya jumlah 
pajak yang kurang dibayar ber-
tambah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3) KUP. 

 

3. Pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4) ini memang 
cukup aneh sebab Wajib Pajak 
melakukan pembetulan kesalahan 

Pasal 14 ayat (1) huruf c  jo  
Pasal 8 ayat (2) KUP. 

Pembetulan Pasal 8 ayat (3) KUP 
Persyaratan Untuk Diberikan BTT: 
a. Telah dilakukan pemeriksaan ; 

b. Ada bukti ketidakbenaran Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak dan  
belum dilakukan tindakan 
penyidikan tindak pidana Pasal 
38 KUP (pidana pelanggaran); 

c. Dengan kemauan sendiri 
mengungkapan ketidakbenaran 
Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikan; 

d. Membayar lunas atas kekurangan 
pembayaran pajak yang terjadi 
dan sekaligus membayar 
dendanya sebesar 2x (dua kali) 
atau 200 % (dua ratus persen) dari 
jumlah kekurangan yang terjadi 
sebagai-mana dimaksud dalam 
pasal 8 ayat (3) KUP.  

 Catatan: 

• Dalam kasus ini jangka waktu 
sejak Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak tidak diatur (jadi 
sebelum daluwarsa); 

• Begitu Surat Pemberitahuan 
Pembetulan diberikan Bukti 
Tanda Terima maka rencana 
penyidikan dibatalkan; 

• Pemindahan pembayaran 
denda ke dalam Surat 
Tagihan Pajak Pasal 14 ayat 
(1) huruf c jo Pasal 8 ayat (3) 
KUP dilakukan melalui 
Pemindahbukuan; 

 
Pembetulan Pasal  8 ayat (4) KUP 
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dengan pengungkapan 
ketidakbenaran dengan konsekuensi 
membayar kenaikan sebesar 50 % 
(lima puluh persen), padahal apabila 
tidak dibetulkan dan kemudian ada 
pemeriksaan pajak maka sanksi 
administrasi yang akan ditanggung 
dalam SKPKB adalah maksimal 
hanya 48 % (empat puluh delapan 
persen). 

Maksud si pembuat undang-undang 
adalah: 

a. Diminta kejujuran Wajib Pajak 
di dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakan; 

b. Tidak semua pemeriksaan pajak 
menghasilkan SKPKB, tetapi 
dapat saja suatu usulan 
penyidikan tindak eks Pasal 38 
(pelanggaran), atau bahkan eks 
Pasal 39 (kejahatan). 

 

4. Pembetulan kesalahan sebagai akibat 
dari keputusan keberatan atau 
putusan banding [Pasal 8 ayat (6) 
KUP], yang dimaksud disini adalah 
pembetulan Surat Pemberitahuan 
ditahun-tahun pajak berikutnya 
karena keputusan keberatan atau 
putusan banding. 

Ketentuan Pasal 8 ayat (6) ini adalah 
mengingkari ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
PPh tentang kompensasi kerugian dan 
benar-benar menunjukkan suatu 
ketidakadilan yang nyata di dalam 
ketentuan formal perpajakan.  

 
 
 
 
 

Persyaratan Untuk diberikan BTT: 

a. Jangka waktu pembetulan setelah 
dua tahun sejak Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak; 

b. Belum dilakukan pemeriksaan 
atau belum diterbitkan surat 
ketetapan pajak; 

c. Atas kesadaran sendiri dan 
mengungkakan kesadaran 
tersebut dalam bentuk laporan 
tertulis; 

d. Pajak yang terutang menjadi 
bertambah besar, rugi menjadi 
lebih kecil, harta menjadi lebih 
besar atau jumlah modal menjadi 
lebih besar; 

e. Pajak yang kurang dibayar dan 
denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari kekurangan tersebut 
dibayar lunas sebelum Surat 
Pemberitahuan Pembetulan 
disampaikan – Pasal 8 ayat (5) 
KUP. 

 
Pembetulan Pasal 8 ayat (6) KUP 
Persyaratan Untuk Diberikan BTT. 
a. Jangka waktu telah lebih dari dua 

tahun; 

b. Belum dilakukan tindakan peme-
riksaan; 

c. Pembetulan kesalahan sebagai 
akibat dari keputusan keberatan 
atau Putusan Banding mengenai 
tahun pajak sebelumnya yang 
menyebabkan rugi fiskal menjadi 
lebih besar; 

d. Jangka waktu pembetulan adalah 
3 (tiga) bulan sejak menerima 
keputusan Keberatan/Putusan 
Banding. 
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Permohonan Angsuran/Penun-daan 
Pembayaran – Pasal 9 ayat (4) KUP  
 
Adakalanya sering terjadi bahwa Wajib 
Pajak telah menyetujui besarnya utang 
pajak yang ditetapkan dari hasil 
pemeriksaan, akan tetapi di dalam kasus-
kasus tertentu ada kemungkinan Wajib 
Pajak sedang mengalami kesulitan 
likuiditas, sehingga mengajukan angsuran 
pembayaran atau penundaan 
pembayaran. 
Catatan: 

Permohonan angsuran ini dalam 
pelaksanaan hukum pihak Direktur 
Jenderal Pajak adalah: 
a. Tidak harus memberikan 

persetujuan ( “dapat”–Pasal 9 ay. (4) 
KUP) 

b. Sifat Keputusan adalah 
“persetujuan” 

 

Permohonan Pengurangan PPh Masa – 
Pasal 25 ayat (6) huruf  f  PPh 

Terminologi “angsuran pajak” 
sebagaimana ditulis dalam batang tubuh 
Pasal 25 UU PPh menurut penulis 
adalah kurang pas dalam perpajakan 
yang menganut self assessment system. 
Terminologi yang pas adalah kredit 
pajak, artinya untuk sementara sebelum 
jumlah PPh diketahui maka negara 
sementara berhutang dahulu dari Wajib 
Pajak dengan tidak lebih besar dari 
jumlah pajak tahun yang lalu, sejalan 
dengan prinsip usaha yaitu yang selalu 
berharap tahun ini lebih baik dari tahun 
yang lalu.  
  

Permohonan Perubahan Metode 
Pembukuan atau Tahun Buku – Pasal 

 
Persyaratan Untuk Diberikan BTT:  
 

a. Permohonan diajukan (dengan 
formulir yang telah ditentukan) 
dengan memberikan akan hal 
yang menjadi alasannya; 

b. Dilampiri dengan Laporan 
Keuangan Sementara (s.d. saat 
permohonan diajukan) yang 
menyata kan bahwa Wajib Pajak 
dalam kesulitan likuiditas yang 
bersifat sementara; 

c. Menyerahkan agunan atau 
jaminan yang dapat berupa harta 
gerak maupun harta tak gerak; 
atau bank garansi; 

 
Persyaratan Untuk Diberikan BTT: 

a. diajukan setelah 3 (tiga) bulan 
sejak saat terakhir penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan; 

c. Dilampiri dengan Laporan 
Keuangan sementara; dan 

d. Estimasi Perhitungan Laba Rugi 
yang akan terjadi tahun sekarang, 
yang menyatakan bahwa 
penghasilan tahun ini 
kemungkinan lebih kecil dari 
tahun yang lalu.  
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28 ayat (6 ) KUP 
 

Permohonan Perubahan Metode 
Pembukuan atau Tahun Buku ini 
sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 
28 ayat (6) KUP, dimana perubahan 
dimaksud haruslah mendapatkan 
persetujuan dari Direktur Jenderal 
Pajak.  
 
 

Surat Permohonan Pengajuan Keberatan 
– Pasal 25 KUP 
 

Berdasarkan ketentuan peraturan per 
undang-undangan perpajakan [ Pasal 25 
ayat (5) KUP ] maka pejabat yang diberi 
kewenangan memberikan Bukti Tanda 
Terima disini adalah Pejabat yang 
ditunjuk untuk itu yakni Kepala Seksi 
Penerimaan dan Keberatan, kecuali 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
menunjuk yang lain. Namun demikian, 
bagi Wajib Pajak siapapun yang 
memberikan Bukti Tanda Terima Surat 
Keberatan adalah tidak menjadi masalah 
dan tidak menjadikan Bukti Tanda 
Terima tersebut batal selama surat yang 
dimaksud diserahkan di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak, dan ini 
semata-mata adalah kesalahan pejabat 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.   
 

Surat Permohonan Pembetulan 
Kesalahan- Pasal 16 KUP 

Pada dasarnya berdasarkan asas-asas 
pemerintahan yang baik maka setiap 
keputusan atau bischkking yang 
diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha 
Negara (disini Tata Usaha Pajak) 
haruslah benar. Oleh karena itu yang 
salah harus dibetulkan, baik dilakukan 

 
 

Perubahan itu sendiri belum terjadi 
karena belum ada persetujuan, 
sehingga syarat-syarat administrasi 
yang harus dilampirkan memang 
belum ada. Yang penting disini adalah 
bahwa Wajib Pajak menyatakan apa 
yang menjadi alasan dari permohonan 
tersebut.  
 
Persyaratan yang harus dipenuhi: 
 

a. diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan 
mengemukakan jumlah pajak 
yang terutang, atau jumlah pajak 
yang dipotong atau dipungut atau 
jumlah rugi menurut perhitungan 
Wajib Pajak; 

b. memberikan alasan yang jelas;  
Catatan penulis : 
Alasan yang jelas menurut siapa? 
mestinya menurut UU, akan tetapi 
UU. tidak menjelaskan pengertian 
jelas tersebut. Oleh karena itu 
pengertian alasan yang jelas adalah 
mengacu kepada penjelasan yang 
diberikan oleh Pejabat sebagai 
pelaksanaan Pasal 25 ayat (6) KUP, 
atau dengan kata lain selama 
penjelasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (6) KUP tidak 
ada maka tidak etis menurut hukum 
apabila pihak Direktur Jenderal 
Pajak memasalahkan “alasan yang 
jelas” tersebut, apalagi sebagai dasar-
dasar umum pengajuan keberatan 
tidak diatur didalam batang tubuh 
undang-undang.    

c. pengajuan keberatan diajukan 
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pembetulan secara jabatan atau atas 
permohonan Wajib Pajak. Pengertian 
pembetulan kesalahan adalah bukan 
sengketa pajak yang harus diselesaikan 
melalui keberatan, karena pengertian 
kesalahan ini hanya menyangkut masalah 
“human error” atau kesalahan yang 
bersifat manusiawi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surat Permohonan Peninjauan Kembali 
– Pasal 36 KUP 

Di dalam sistem perundang-undangan 
pajak terdapat dua hal yang menjadi 
dasar-dasar umum pengajuan peninjauan 
kembali yakni: 
a. karena kekhilafan Wajib Pajak; atau 

b. karena bukan kesalahan Wajib 
Pajak. 

Adapun sebagai akibat dari peninjauan 
kembali adalah : 
a. mengurangkan atau menghapuskan 

sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan yang terutang 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan (berarti sanksi tersebut 
yuridis benar );  atau 

b. mengurangkan atau membatalkan 
ketetapan pajak yang tidak benar 
(pengertian tidak benar adalah 
berdasarkan unsur keadilan bukan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat, tanggal 
pemotongan atau pemungutan, 
kecuali jangka waktu dimaksud 
terlampui karena bukan 
kesalahan Wajib Pajak;   

d. Melampirkan surat ketetapan 
pajak yang diajukan surat 
keberatan. 

Pengajuan surat permohonan 
pembetulan kesalahan diajukan 
dengan cara sebagai berikut:      
a. diajukan secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia kepada 
Direktur Jenderal Pajak; 

b. melampirkan fotocopy surat 
keputusan yang salah dan 
menjelaskan letak kesalahan yang 
harus dibetulkan.  

 
 

Persyaratan di dalam pengajuan 
penghitungan peninjauan kembali 
adalah : 

a. diajukan secara tertulis kepada 
Direktur Jenderal Pajak; 

b. mengemukakan alasan sebagai 
dasar meninjauan kembali; dan 

c. melampirkan surat ketetapan 
pajak yang bermaksud dilakukan 
peninjauan kembali.     

Filosofi dasar dari ketentuan ini 
adalah: 

“Bahwa bagaimanapun sempurnanya 
suatu undang-undang adalah tetap 
buatan manusia yang tidak mustahil 
dapat menimbulkan ketidakadilan 
pada waktu dilaksanakan”.  
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unsur  yuridis). 
 

 Surat permohonan restitusi atau 
pemindahbukuan - Pasal 17 KUP jo 
Pasal 11 ayat (1) dan  ayat (2) KUP 
 

SKPLB Pasal 17 adalah SKPLB yang 
terbit dari hasil pemeriksaan Surat 
Pemberitahuan yang tidak ada klaim 
lebih bayarnya. Sehingga setelah 
diterbitkan SKPLB  maka Wajib Pajak 
terlebih dahulu harus mengajukan 
permohonan restitusi.   
 
 

 
 
 
 

Di dalam pengajuan restitusi atau 
permohonan pemindahbukuan maka 
permohonan diajukan sebagai berikut: 

a. permohonan diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia 
kepada Direktur Jenderal Pajak; 

b. melampirkan surat ketetapan 
pajak yang lebih bayar; atau  

c. melampirkan surat keputusan 
keberatan atau putusan banding 
manakala kelebihan tersebut 
sebagai akibat keputusan 
keberatan atau putusan banding;  

d. menjelaskan jenis ketetapan, 
tahun pajak, nomor ketetapan 
dari utang pajak yang akan 
menerima pemindahbukuan atau 
bulan/masa pajak yang akan 
menerima pemindahbukuan. 

 
Selain dari uraian sebagaimana tersebut di atas masih banyak jenis surat 

masuk yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebanyak perluasan perkembangan 
kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Satu hal yang 
harus selalu diperhatikan bahwa pejabat penerima surat masuk adalah pejabat 
yang harus mengetahui dan memahami jenis, persyaratan dan kepentingan dari 
Surat masuk tersebut. Kelalaian dan atau kesalahan di dalam pelayanan 
pemberian bukti tanda terima selain akan merugikan Wajib Pajak juga akan 
merusak performance Kantor Direktorat Jenderal Pajak di depan Wajib Pajak. 
Turunnya atau rusaknya performance  Kantor Direktorat Jenderal Pajak ini 
mau tidak mau di pastikan akan menurunkan motivasi dari Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan. 

 
PROSEDUR KERJA DAN PENGAWASAN ARUS DOKUMEN 
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                   -  Surat Masuk (2X) dan      
1. Tindasan Surat Masuk;           persyaratannya.   
2. Tindasan BTT. 

 
                                                                                                                                              
                                                                                                                

Surat Masuk (1x); 
Tindasan Bukti T. T. Surat Masuk; 
Laporan Pengawasan Arus Dokumen/LPAD 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Penjelasan: 
1. Wajib Pajak menyampaikan surat Masuk ke kantor Pelayanan Pajak, yang 

dilayani di unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu; 
2. Setelah surat masuk dan kelengkapannya diteliti oleh pejabat penerima 

Surat Masuk, kemudian direkam dalam komputer Tempat Pelayanan 
Terpadu, tindasan Surat Masuk dicap kantor dan diparaf pejabat penerima 
surat masuk dan dari hasil perekaman surat masuk ini langsung on line ke 
seksi/unit kerja yang terkait; 

3. Dari hasil perekaman timbul keluaran berupa: 
a. Bukti Tanda Terima Surat Masuk (2x); 
b. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD); 

4. Tindasan Surat Masuk dan asli Bukti Tanda Terima Surat Masuk 
diserahkan kembali kepada Wajib Pajak; 



Administrasi Pajak     61
   

5. Asli Surat Masuk, tindasan Bukti Tanda Terima  dan Lembar  Pengawasan 
Arus Dokumen diteruskan ke: 
a. Unit kerja terkait seandainya surat masuk tersebut dalam bentuk 

formulir atau ditangani sebagaimana prosedur kerja yang telah diatur 
misalnya untuk Surat Pemberitahuan Tahunan; 

b. Ke Sekretariat Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila surat tersebut 
bukan dalam bentuk formulir yang telah ditentukan untuk diteruskan ke 
unit kerja terkait oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 

6. Surat Masuk tersebut oleh unit kerja terkait dilakukan pemrosesan.  
 
RANGKUMAN 
1. Tempat Pelayanan Terpadu adalah salah satu subsistem dari Sistem 

Informasi Perpajakan yang merupakan implementasi dari ketentuan formal 
perpajakan di bidang pelayanan pajak dengan menggunakan jaringan 
komputer;  

2. Tempat Pelayanan Terpadu merupakan front office dari Kantor Pelayanan 
Pajak, sehingga memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga, 
menegakkan dan memelihara performance Direktorat Jenderal Pajak di 
depan masyarakat khususnya masyarakat Wajib Pajak. Oleh karena itu 
pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu haruslah dilaksanakan dengan 
cara yang mudah, lancar, cepat, jelas, pasti, terbuka, efisien dan ekonomis. 
Tempat pelayanan Terpadu juga sekaligus berfungsi sebagai information 
desk, atau pelayanan pemberian informasi sebagaimana dikehendaki oleh 
Wajib Pajak; 

3. Tujuan dengan dibentuknya Tempat Pelayanan Terpadu adalah agar 
memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk semua urusan surat-
menyurat cukup ditangani oleh satu tempat yaitu Tempat Pelayanan 
Terpadu, dan juga untuk menghindari kontak langsung yang dinilai kurang 
perlu antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Oleh karena itu tugas 
Tempat Pelayanan Terpadu yang paling utama adalah meneliti kelengkapan 
surat-surat masuk berdasarkan kepentingannya dan memberikan Bukti 
Tanda Terima surat masuk;  

4. Bentuk Surat-surat masuk ada yang berbentuk formulir dan ini dapat 
langsung diteruskan ke unit kerja yang bersangkutan dan adapula yang 
bukan bentuk formulir, dan ini harus diteruskan ke sekretariat Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan disposisi dalam penyalurannya; 

5. Dalam menerima Surat masuk dan pemberian Bukti Tanda Terima maka 
pejabat yang bertugas harus mengeti akan: 
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a. Jenis formulir yang disampaikan oleh Wajib Pajak; 
b. Kepentingan diberikannya Bukti Tanda Terima; 
c. Persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan atas beberapa formulir dan surat-surat tertentu; 
d. Akibat hukum dari Surat masuk dan dari Bukti Tanda Terima; 

6. Etika dalam pemberian Bukti Tanda Terima haruslah selalu dipatuhi yaitu, 
menuliskan tanggal Bukti Tanda Terima diberikan, Nama lengkap pejabat 
yang memberikan Bukti Tanda Terima, Nomor Induk Pegawai, dan Cap 
Kantor; 

7. Penyaluran Surat masuk ke unit kerja lain harus melalui administrasi yang 
baik dan terkendali.  

 
  LATIHAN 
1. Jelaskan tujuan dari pembentukan untuk kerja Tempat Pelayanan Terpadu! 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan information desk dan apa bedanya 

dengan Kantor Penyuluhan Pajak! 
3. Jelaskan apa tugas pokok dari Tempat Pelayanan Terpadu! 
4. Di dalam sistem perundang-undangan perpajakan Bukti Tanda Terima 

Surat masuk apa saja yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang? Dan 
jelaskan mengapa Surat masuk tersebut diatur dalam pasal undang-undang! 

5. Jelaskan apa yang menjadi dampak yuridis dari diberikannya Bukti Tanda 
Terima terhadap surat masuk! 

6. Jelaskan apa yang menjadi output dari perekaman Surat masuk di TPT! 
7. Perekaman Surat Permohonan Pendaftaran NPWP akan terlihat outputnya 

di seksi manakah? 
8. Jelaskan persyaratan apa saja yang harus diteliti sebelum pejabat TPT 

memberikan Bukti Tanda Terima Surat masuk berupa Pembetulan SPT 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) 
dan Pasal 8 ayat (4) KUP! 

9. Jelaskan persyaratan apa saja  yang harus diteliti sebelum pejabat di TPT 
memberikan Bukti Tanda Terima Surat masuk Permohonan Perpajangan 
Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan! 

10. Bagaimana tata cara pemberian Bukti Tanda Terima terhadap Surat 
Pemberitahuan yang penyampaiannya telah melewati batas waktu tanggal 31 
Maret? 

11. Persyaratan apa saja yang harus diteliti pejabat TPT  sebelum memberikan 
Bukti Tanda Terima permohonan pengurangan pembayaran Masa? 
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12. Terhadap surat permohonan penjelasan tertulis akan hal-hal yang menjadi 
dasar surat ketetapan pajak, kemana akan saudara salurkan? 

13. Jelaskan akibat hukum yang dapat terjadi dari surat masuk! 
        

 



 
 
 

BAB 3 
 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
DAN PENGUKUHAN  

PENGUSAHA KENA PAJAK 
 
 
 
DASAR HUKUM 

 
Pengertian Umum NPWP dan NPPKP 

Dalam perpajakan yang menganut self assessment system setiap Wajib 
Pajak dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu 
menghitung, membayar, atau menyetor, dan melapor sendiri tanpa menunggu 
adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) KUP). Manakala kewajiban 
perpajakan tersebut timbul secara insidentil, misalnya timbulnya penghasilan 
karena penjualan harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan sebagai 
hasil warisan mungkin tidak begitu bermasalah dalam pengadministrasiannya, 
namun apabila kewajiban perpajakan tersebut merupakan kewajiban rutin yang 
harus dijalankan maka perlu wadah di dalam pengadministrasiannya.  

Pengertian wadah tersebut adalah Subyek Pajak yang pada dirinya 
timbul obyek pajak dimaksud yang harus diadministrasikan. Apabila 
menggunakan nama maka akan timbul masalah yaitu berapa ratus atau ribu 
orang yang namanya sama, oleh karena itu satu-satunya cara pencatatan Subyek 
Pajak adalah dengan menggunakan nomor yang disebut sebagai Nomor Pokok 
Wajib Pajak. Apabila sistem kependudukan nasional telah memiliki sistem 
penomoran penduduk yang baku yang tidak mungkin dua orang memiliki 
nomor yang sama, dapat saja administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak tidak 
diperlukan lagi.   
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Pasal 1 angka 5 KUP menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 
Dari pengertian sebagaimana dikandung dalam ketentuan dimaksud maka dapat 
dikatakan bahwa fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah: 

a. Tanda Pengenal diri atau identity card; 
b. Menjaga ketertiban administrasi dalam pembayaran pajak; 
c. Sarana pengawasan dalam administrasi pajak; 
d. Nomor yang harus dicantumkan dalam dokumen perusahaan. 

Jadi seseorang atau badan pada saat diberikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak bukanlah berarti bahwa mulai saat itu dia menjadi Wajib Pajak. Dalam hal 
ini tidak ada hubungan secara langsung antara pemberian NPWP dengan 
timbulnya kewajiban perpajakan  Masalah kapan seseorang atau badan menjadi 
Wajib Pajak adalah kapan saat timbulnya obyek pajak pada subyek pajak, bukan 
kapan saat pemberian NPWP atau pada saat pendaftaran dilakukan. Dapat saja 
terjadi suatu Subyek Pajak dalam dirinya telah melekat obyek pajak, namun 
oleh karena suatu sebab mereka tidak mendaftarkan diri untuk diberikan 
NPWP dan keadaan ini berlangsung berlarut-larut, dan keadaan yang demikian 
ini juga tidak diketahui oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi seperti 
ini bukan berarti kewajiban perpajakan subyek pajak selama belum terdaftar 
tersebut menjadi hilang. Kewajiban perpajakan tidak hangus dan kewajiban 
membayar pajak tetap harus dilaksanakan sampai dengan masa daluwarsa pajak 
yang terutang tiba.   
 Pengertian Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sendiri di 
dalam pengertian umum peraturan perundang-undangan KUP tidak dijelaskan, 
namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 KUP dikatakan bahwa:  

” Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan atau melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak 
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.”  

Dari pengertian ketentuan tersebut secara administrasi maka ada dua macam 
bentuk Pengusahan Kena Pajak yaitu: 

a. Pengusaha yang secara yuridis otomatis sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
yaitu Pengusaha non Pengusaha Kecil; dan 
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b. Pengusaha yang menjadi Pengusaha Kena Pajak karena pilihannya, yaitu 
Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.  

Pengusaha sebagaimana tersebut butir a adalah pengusaha yang terutang 
Pajak Pertambahan Nilai, sekalipun belum dikukuhkan (diberi Nomor Pokok 
Pengusaha Kena Pajak) serta belum dapat melakukan mekanisme pemungutan 
pajak sebagai pajak keluarannya dan demikian pula terhadap pajak yang telah 
dipungut pun dari perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tidak 
dapat dilakukan pengkreditan. Sedangkan pengusaha sebagaimana tersebut 
butir b kewajiban Pajak Pertambahan Nilai baru timbul apabila dia memilih 
menjadi Pengusaha Kena Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Disinilah perbedaan antara Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan 
Nilai bagi mereka yang belum terdaftar dan belum dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak.  

Dalam Pajak Penghasilan kewajiban perpajakan timbul sejak suatu 
subyek pajak pada dirinya melekat obyek pajak, sedangkan pada Pajak 
Pertambahan Nilai utang pajak timbul sejak terjadinya penyerahan barang kena 
pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU 
PPN, namun kewajiban perpajakan timbul setelah pengusaha sebagaimana 
dimaksud dalam UU PPN 1984 tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Lantas bagaimana menagih Pajak Pertambahan Nilai dari semasa belum 
terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak? Dalam kasus yang 
demikian ini manakala pihak fiskus mengetahui bahwa seorang Pengusaha 
sebagaimana dimaksud pengusaha menurut UU PPN dan dirinya tidak atau 
belum terdaftar maka besarnya pajak yang terutang ditagih melalui Surat 
Tagihan Pajak dengan perhitungan 2 % (dua persen) dari dasar pengenaan 
pajak-Pasal 14 ayat (4) KUP. 

 
Ketentuan Yang Mengatur 
Pendaftaran dalam rangka pelaksanaan self assessment system  

Bagaimana self assessment system mengatur kewajiban pendaftaran 
adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUP dan Pasal 2 
ayat (2) KUP.  Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)  KUP dikatakan bahwa:   

” Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor 
Pelayanan Pajak yang wilayah  kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak”.   

dan di ayat (2) bahwa:  
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“Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
PPN dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.  
Jadi tidak hanya kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar 

atau menyetor serta melapor, namun setiap Wajib Pajak pun oleh undang-
undang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran diri, demikian pula bagi 
pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN juga wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.  
 Dari ketentuan tersebut dimuka maka dapat disimpulkan bahwa:  
a. Timbulnya Wajib Pajak adalah mendahului timbulnya NPWP, artinya 

pengertian Wajib Pajak timbul sejak adanya subyek pajak yang padanya 
melekat obyek pajak, bukan pada saat mendaftarkan diri untuk diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak, atau dengan kata lain ketentuan Pasal 12 ayat 
(1) KUP yaitu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk membayar pajak 
tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak tidak terikat akan adanya 
Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak; 

b. Pengertian Wajib Pajak disini adalah Wajib Pajak menurut ketentuan 
hukum formal, yakni termasuk para Bendahara Pemerintah, artinya yang 
wajib mendaftarkan diri tidak hanya Wajib Pajak sebagaimana tersebut 
dalam butir (a) dimuka, akan tetapi juga mereka yang menurut ketentuan 
formal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan 
sekalipun mereka sebenarnya adalah bukan Wajib Pajak menurut ketentuan 
material perpajakan. Sebagai contoh adalah pemotong atau pemungut pajak 
tertentu dan para Bendahara dari instansi pemerintah atau BUMN/D. 
Landasan berpikir dari pembuat undang-undang adalah asas “convenience 
of payment” artinya pemungutan pajak agar dilakukan tepat waktunya yaitu 
sedekat mungkin dengan timbulnya obyek pajak. Pengertian Bendahara 
disini adalah kewajiban perpajakan yang melekat kepada jabatan seorang 
Pegawai Negeri Sipil bukan orangnya secara pribadi, sehingga sekalipun 
yang bersangkutan telah dipindahkan ke tempat lain atau diganti dengan 
orang lain maka Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak perlu dihapuskan, 
tetapi dapat diteruskan kepada pejabat penggantinya. Penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak Bendahara hanya dapat dilakukan manakala 
kebendaharawanan pada unit kerja dimaksud telah habis.  
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c. Bahwa kewajiban mendaftarkan diri yang dibebankan kepada Wajib Pajak 
menimbulkan kewajiban sebaliknya yaitu untuk melayani pendaftaran 
dengan diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.  

d. Ada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pendaftaran sekaligus 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; atau 

e. Ada yang mengajukan permohonan pendaftaran NPWP saja; atau 
f. Ada yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan 

NPWP nya telah lama di miliki. 
 
Pembahasan ketentuan 
 Dari kedua ketentuan sebagaimana dimaksud dimuka maka ada 
beberapa hal yang perlu kita perhatikan yakni: 
Asas  Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha adalah: 

a. Asas domisili atau tempat tinggal untuk Wajib Pajak orang pribadi; 
b. Asas tempat kedudukan untuk Wajib Pajak badan; atau 
c. Asas tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan dilakukan 

untuk Pengusaha Kena Pajak; 
d. Serta bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dibeberapa 

tempat maka masing-masing usaha harus mendaftarkan diri di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak dimana usaha tersebut dilakukan, dan oleh kantor 
Direktorat Jenderal Pajak diluar domisili Wajib Pajak maka pengakuan 
pemberian NPWP adalah sebagai cabang. 

 Menyimpang dari asas sebagaimana disebut dimuka adalah untuk Wajib 
Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Direktur Jenderal 
Pajak mengatur pendaftaran untuk: 
a. Perusahaan Negara dan Daerah yang kerkedudukan di Jakarta di Kantor 

Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara; 
b. PMA kecuali yang berada di kawasan berikat Pulau Batam dan Bintan ke 

KPP PMA; 
c. Perusahaan Go Publik ke KPP Masuk Bursa; 
d. Cabang-cabang dari perusahaan sebagaimana tersebut diatas di KPP masing-

masing cabang terletak. 
 
Asas timbulnya Wajib Pajak 
 Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut menyiratkan bahwa timbulnya 
Wajib Pajak adalah mendahului dari timbulnya pendaftaran diri untuk 



70  Bab 3: Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari tinjauan hukum adiministrasi maka 
setiap pemberian NPWP haruslah disertai dengan pemberian formulir Surat 
Pemberitahuan Tahunan dan/atau formulir Surat Setoran Pajak, agar supaya 
Wajib Pajak dapat segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat 
Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut 
sementara dianggap benar selama tidak ada data pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak dan akan menjadi tetap apabila jangka waktu sepuluh tahun telah 
lewat. Namun apabila ada data yang menyimpang dari Surat Pemberitahuan 
Wajib Pajak, maka dapat dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dapat berupa 
koreksi Surat Pemberitahuan biasa (terbitnya SKPKB Pasal 13 ayat (1) KUP), 
atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dengan pengungkapan ketidakbenaran 
atas Surat Pemberitahuan yang telah di sampaikan [Pasal 8 ayat (3) KUP] atau 
bahkan sampai ke pelaksanaan penyidikan tindak pidana baik pidana 
pelanggaran (Pasal 38 KUP)  maupun pidana kejahatan (Pasal 39 KUP).  
 Suatu pertanyaan timbul mengapa formulir Surat Pemberitahuan dan 
formulir Surat Setoran Pajak harus diberikan? Jawabannya adalah bahwa Wajib 
Pajak  yang baru terdaftar sangat dimungkinkan dia belum memahami 
ketentuan peraturan perundang-undangan pajak; dan 
a. paling tidak untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan 

pembukuan atau Wajib Pajak badan (khususnya bentuk Perseroan 
Terbatas) berikut penyampaian Surat Pemberitahuan tersebut dapat 
melampirkan ”Neraca Pendirian” dan/atau ”Neraca Pra Operasi”. Neraca 
Pra Operasi ini penting sebab hal yang sangat sulit dilakukan dapat 
melakukan pemeriksaan dengan baik terhadap Laporan Keuangan (Neraca 
dan Laba-Rugi) pada tahun pertama jalannya perusahaan yang dilampirkan 
dalam Surat Pemberitahuan Wajib Pajak apabila data tentang Necara Pra 
Operasinya saja tidak ada; 

b. Mencoba untuk menghindarkan diri Wajib Pajak dari tindakan penyidikan 
tindak pidana manakala diketahui data obyek perpajakan sebelum Wajib 
Pajak melakukan pendaftaran diri dan diberikan NPWP. Secara logika akal 
sehat adalah wajar apabila Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan diri 
tersebut diberitahukan secara tidak langsung (dengan memberikan formulir 
SPT Tahunan dan SSP) sebagaimana cara melaksanakan kewajiban 
perpajakan dalam suatu sistem self assessment. 

 
Pendaftaran Wajib Pajak bentuk Perseroan Terbatas 
 Khusus dalam rangka pendaftaran dan pemberian NPWP dari badan 
bentuk Perseroan Terbatas, maka kantor Direktorat Jenderal Pajak harus 
melaksanakan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang ”Perseroan 
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Terbatas”, yaitu bahwa bentuk Perseroan Terbatas adalah bentuk asosiasi 
modal. Oleh karena itu di dalam pendaftaran harus disyaratkan selain akte 
pendirian Perseroan, juga Neraca Pendirian dan sekaligus kopi bukti setoran 
Modal. Dengan pencatatan yang demikian maka akan diketahui nama-nama 
semua pemegang saham serta dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan 
yang secara langsung mereka adalah para Penanggung Pajak sejalan dengan 
pengertian Pasal 32 KUP.  

Pengertian ”wajib mendaftarkan diri” 
 Bahwa ”kewajiban” mendaftarkan diri sebagaimana yang diberikan oleh 
undang-undang kepada Wajib Pajak menurut pengertian hukum administrasi 
menimbulkan ”kewajiban” sebaliknya kepada pemungut pajak yaitu aparatur 
pajak untuk melaksanakan pelayanan pendaftaran dengan baik sebagaimana 
ketentuan peraturan perundang-undangan menghendaki. Tindakan pelayanan 
pendaftaran yang tidak baik atau pelayanan yang dilakukan dengan cara 
mengada-ada selain merupakan suatu bentuk kelalaian jabatan juga merupakan 
suatu pelanggaran hukum. Pajak adalah menganut paham material, bukan 
paham formal artinya tidak pernah memasalahkan dari mana penghasilan 
diterima atau diperoleh, apakah dari tindak susila maupun tindak asusila yang 
penting ada penghasilan maka bayarlah pajak, sehingga dalam pendaftaran tidak 
perlu kiranya diminta Surat Keterangan Lurah yang menunjukkan tempat usaha 
dilakukan, karena hanya akan memberatkan Wajib Pajak, apalagi apabila 
usahanya baru dirintis. Hal yang demikian ini agar menjadi pemahaman hukum 
bagi setiap petugas di lapangan bahwa dirinya adalah pelaksana hukum yang 
harus menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Perubahan data Wajib Pajak 
 Bahwa asas pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam butit 1.1. 
tersebut dimuka dengan sendirinya adalah tidak tetap, karena ada kemungkinan 
perubahan karena mutasi Wajib Pajak atau perubahan kondisi Wajib Pajak, 
misalnya karena: 
a. Wajib Pajak pindah tempat tinggal, yang meliputi keadaan-keadaan pindah 

tempat tinggal tetapi tetap dalam satu Kantor Pelayanan Pajak, pindah 
tempat tinggal ke Kantor Pelayanan Pajak lain atau karena pemecahan 
Kantor Pelayanan Pajak; 

b. Permohonan Perubahan nama Wajib Pajak atau adanya pemberitahuan  
Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia, atau Wajib Pajak wanita 
yang melangsungkan perkawinan;   

c. Permohonan penghapusan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
karena pindah usaha; 



72  Bab 3: Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

d. Dan kemungkinan-kemungkinan lain. 
 
Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak 
 Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana tersebut dimuka dapat 
dilakukan sebagai berikut: 

Pindah Domisili dan pindah KPP 
 Kasus kepindahan sebagaimana dimaksud dimuka yakni kepindahan 
alamat atau domisili tetapi masih berada dalam satu KPP, atau perubahan 
alamat atau nama, atau perubahan kegiatan usaha, maka pelaksanaan pindah ini 
(dinyatakan dalam prosedur kerja melalui formulir KP.PDIP.4.1.–00) dan 
untuk seterusnya pekerjaan sama dengan pekerjaan pada waktu pengajuan 
pendaftaran, atau dapat saja kepindahan alamat tetapi masih tetap dalam satu 
Kantor Pelayanan Pajak tersebut dilaporkan melalui pengisian Surat 
Pemberitahuan Tahunan. 
 Dalam kepindahan tersebut merupakan pindah domisili dan juga 
pindah KPP,  maka ini dapat ditempuh dengan cara: 

• Berdasarkan permohonan Wajib Pajak diterbitkan Surat Pindah 
(KP.PDIP.4.1.-00), yang diberikan kepada Wajib Pajak paling lama pada 
hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima, guna 
diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak yang baru. 

• Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar, paling 
lama pada hari kerja berikutnya dalam surat keterangan pindah beserta 
persyaratannya secara lengkap disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang 
baru, atau setelah menerima Surat Pindah dari Wajib Pajak yang berasal 
dari Kantor Pelayanan Pajak lama. 

• Kantor Pelayanan Pajak yang lama menerbitkan Surat Pencabutan 
Pengukuhan setelah diterimanya tembusan Surat pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang baru. 

 
Tugas KPP Lama 
 Dalam hal terjadi perpindahan Kantor Pelayanan Pajak, maka pihak 
KPP lama harus mengirimkan Berkas Wajib Pajak dan/atau berkas Pengusaha 
Kena Pajak, serta Berkas Data dan Berkas Penagihan apabila kedua berkas ini 
ada, dengan memberikan uraian tentang:  

• Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih; 
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• Tindakan penagihan yang telah dilakukan. Untuk kasus tunggakan pajak 
menurut penulis secara administrasi sebaiknya penagihan dilaksanakan di 
KPP lama karena ada kaitannya dengan nomor ketetapan yang tidak 
mungkin diubah dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak yang tertera dalam 
Surat ketetapan pajak dan apabila perlu tindakan penagihan agar dipercepat 
pelaksanaannya berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan. 
Dengan menyerahkan tunggakan pajak (bukan piutang pajak) ke kantor 
Pelayanan Pajak yang baru hanya akan membantu Wajib Pajak untuk 
berusaha menghindarkan diri dari tindakan melunasi utang pajak yang telah 
menjadi tunggakan. Cara pindah domisili ini dapat saja di jadikan trik bagi 
Wajib Pajak untuk menghindarkan diri dari penagihan atas tunggakan pajak 
yang dimilikinya; 

• Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau surat 
pengajuan keberatan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang belum 
diselesaikan;  

• Uraian tentang jenis dan besarnya data pada setiap tahun pajaknya. 
Catatan: 

Terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili, sebaiknya segala tunggakan 
dilakukan penagihan sampai tuntas di Kantor Pelayanan Pajak yang lama 
sehingga menurut penulis kurang tepat apabila terjadi pemindahan tunggakan 
pajak. Dasar pertimbangan penulis adalah: 

Ø Bahwa Nomor NPWP dan juga Nomor ketetapan dari tunggakan tersebut 
adalah menggunakan NPWP dan Nomor ketetapan dari KPP lama, sehingga 
ada kemungkinan menyulitkan administrasi di KPP yang baru; 

Ø Perpindahan tempat  terdaftar tersebut bukan mustahil adalah salah satu bentuk 
upaya dari Wajib Pajak untuk menghindarkan atau melarikan diri dari tindakan 
Penagihan Pajak.   

 
Penghapusan NPWP/ Pengukuhan PKP 
Wajib Pajak yang dapat dihapuskan 
 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal: 

• Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan 
warisan; 
Catatan: 

sekalipun Wajib Pajak meninggalkan warisan, berdasarkan pengertian hukum 
maka NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (5) PPh, maka yang 
meninggal dihapuskan, dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama 
“Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak”  



74  Bab 3: Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

sebagai bentuk personifikasi dari warisan tersebut, dan mulai saat itu timbul 
perpindahan sifat pajak yaitu pajak subyektif ke pajak obyektif.  

• Wanita kawin tidak dengan pemisahan harta dan penghasilan, apabila 
wanita tersebut sebelumnya telah memiliki NPWP;  
Catatan: 

Dalam kasus wanita kawin seharusnya undang-undang pajak mengacu kepada 
ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan wanita kawin yaitu UU 
Perkawinan yang meletakkan kedudukan wanita sederajat dengan kedudukan pria, 
bukan lagi mengacu aturan umum yaitu hukum perdata. Oleh karena itu 
penghapusan NPWP dalam kasus wanita kawin sebagaimana dimaksud dimuka 
dengan sendirinya tergantung kepada bagaimana wanita tersebut menghendaki, 
apakah dihapuskan atau apakah ingin tetap memiliki NPWP sendiri, dalam hal ini 
Direktur Jenderal Pajak sebaiknya tidak bertindak secara sepihak.  

• Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak sudah 
selesai dibagi; 

• Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

• Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai 
bentuk usaha tetap;  

• Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai 
Wajib Pajak.  

 Kebijaksanaan Direktur Jenderal Pajak ini sebenarnya kurang benar, 
sebab NPWP untuk orang pribadi sebenarnya hanya dapat dihapuskan 
manakala orang tersebut telah meninggal dunia. Jadi apabila orang pribadi 
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak maka tidak 
perlu dihapuskan, tetapi cukup dicatat sebagai Wajib Pajak yang tidak efektif, 
sehingga tidak terjadi kemungkinan seseorang dalam hidupnya pernah memiliki 
beberapa NPWP.     
  
Persyaratan di Dalam Penghapusan NPWP 
 Penghapusan NPWP terhadap subyek-subyek tersebut dimuka 
dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni antara lain: 

• Adanya utang pajak yang telah dilunasi, atau penagihannya telah daluwarsa, 
atau dari hasil pemeriksaan/penelitian setempat menyatakan bahwa utang 
pajak tersebut sudah tidak mungkin ditagih lagi; 

• Penghapusan Pengusaha Kena Pajak hanya dapat dilakukan apabila 
Pengusaha tersebut pindah alamat ke KPP lain, atau bubar atau tidak 
memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak;  
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• Penghapusan NPWP wanita kawin hanya dapat dilakukan apabila suami 
wanita tersebut telah memiliki NPWP, dan berlaku sejak awal tahun 
berikutnya dan berkas wanita kawin tersebut dikirimkan ke KPP dimana 
suaminya terdaftar (apabila suami berdomisili di KPP lain) untuk 
digabungkan dengan berkas suami; 

• Jumlah peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batas jumlah 
peredaran untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat 
mengajukan permohonan penghapusan Pengukuhan. 

 
Tata Cara Penghapusan NPWP 
 Pada dasarnya berdasarkan sistem pendaftaran maka penghapusan 
NPWP khususnya untuk Wajib Pajak orang pribadi hanya dapat dilakukan 
manakala subyek pajak nya sendiri telah hapus. Namun dalam pelaksanaan 
Hukum Pajak masalah penghapusan NPWP dan pencabutan Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditentukan, yang dilakukan oleh : 

• Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus; 

• Pejabat  Kantor Pelayanan Pajak dalam hal:  
o Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia berdasarkan Surat 

Keterangan Kematian atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian 
Wajib Pajak dengan tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak 
mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

o Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal hilang statusnya 
atau Wajib Pajak lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib 
Pajak.    
 Catatan: 

Pengertian penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang 
bukan karena meninggal dunia atau badan yang bukan karena bubar 
hanyalah merupakan penghapusan dari administrasi pajak bukannya 
penghapusan terhadap kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tetap 
melekat pada diri setiap subyek pajak manakala pada dirinya timbul obyek 
pajak.  

 
Saat Pendaftaran/ Melaporkan Usaha Dilakukan 
 Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan atau melaporkan bagi 
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN. Masalahnya adalah kapan 
kewajiban tersebut harus dilaksanakan? Ketentuan Pasal 2 ayat (5) KUP 
memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengaturnya, 
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dan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ./2001 tanggal 21 
Februari 2001 sebagai berikut:  
a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dan Wajib Pajak badan paling lama 1 (satu) bulan setelah usaha dimulai 
dijalankan; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas, apabila dalam suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya 
melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, paling lambat pada akhir 
bulan berikutnya; 

c. Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
melaporkan usahanya sebelum dilakukannya penyerahan barang kena Pajak 
atau jasa kena pajak; 

d. Pengusaha Kecil yang memiliki penyerahan melampui batas Pengusaha 
Kecil wajib melaporkan usahanya paling lambat pada akhir masa berikutnya.     

 Jadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dimuka Wajib Pajak dapat 
dianggap tidak mendaftarkan diri. Yang menjadi masalah hukum disini adalah 
bagaimana keampuhan suatu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang 
diterbitkan sesudah undang-undang itu sendiri diundangkan dan diberlakukan 
dapat atau harus atau pasti diketahui oleh khalayak Wajib Pajak. Dalam kasus 
yang demikian maka seyogyanya semua keputusan pejabat birokrasi yang 
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang diterbitkan 
sekaligus sebagai lampiran dari undang-undang itu sendiri pada waktu dibahas 
dan disahkan serta diundangkan, sehingga kasus penyimpangan Surat 
Keputusan pejabat birokrasi atas filosofi dasar yang melandasi undang-undang, 
atau pengertian umum yang dianut undang-undang tidak terjadi. 
 
Pemberian NPWP Dan Pengukuhan Secara Jabatan 
 Menyimpang dari ketentuan pendaftaran diri dan/atau melaporkan 
usaha, adalah timbulnya pemberian NPWP dan Pengukuhan PKP yang 
dilakukan secara jabatan karena Wajib Pajak/Pengusaha tidak melaksanakan 
kewajibannya melakukan pendaftaran diri dan/atau melaporkan usahanya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) KUP, sebagai berikut: 

 ”Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, 
apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)”.    

Pembahasan: 
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1. Pemberian NPWP dan/atau Pengukuhan sebagai PKP dalam ketentuan ini 
didahului dengan suatu dakwaan yaitu bahwa Wajib Pajak tidak 
mendaftarkan diri atau Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU. PPN 
tidak melaporkan usahanya. Dengan sendirinya timbul pertanyaan yaitu 
kapan seorang atau badan dianggap tidak mendaftarkan diri atau 
melaporkan usahanya? Jawabannya adalah apabila telah lewat waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
161/PJ/2001 Tanggal 21 Februari 2001. Apabila memang demikian maka 
uraian pembahasan dari Keputusan 161/PJ/2001 menjadi kendala tersendiri 
apabila sampai timbul sengketa, karena pengertian Pajak Penghasilan baru 
terutang setelah timbulnya penghasilan dan bagi mereka yang 
menyelenggarakan pembukuan maka pengertian penghasilan baru diketahui 
setelah dilaksanakan penutupan buku; 

2. Berbeda dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUP bahwa timbulnya Wajib 
Pajak adalah mendahului pendaftaran diri, sehingga pada waktu pendaftaran 
dan pemberian NPWP agar sekaligus diberikan formulir Surat 
Pemberitahuan dan Formulir Surat Setoran Pajak, maka dalam Pasal 2 ayat 
(4) undang-undang sudah menyatakan Wajib Pajak dimaksud dan/atau 
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN tersebut nyata-nyata 
melawan hukum yaitu tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan 
usahanya. Dengan sendirinya pengertian “Wajib Pajak” dan atau 
“Pengusaha” berdasarkan data yang ada pada kantor Direktorat Jenderal 
Pajak, oleh karena itu maka dalam kasus Pasal 2 ayat (4) ini setiap 
pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP harus disertai dengan 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan atau Surat 
Tagihan Pajak (STP). Untuk dapat diterbitkan SKPKB maka sebelumnya 
harus didahului dengan penyampaian Surat Teguran agar menyampaikan 
Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu ketentuan pasal 2 ayat (4) ini harus 
dipandang sebagai ketentuan transitoris antara pinalti yang diterapkan dalam 
self assessment system dengan tindak pidana pajak dalam bentuk 
pelanggaran. Mengapa demikian? Jawabannya adalah: 
a. Yang dapat di pidana melalui ketentuan Pasal 38 atau 39 KUP adalah 

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak; 
b. Adalah suatu kejanggalan apabila pengertian Wajib Pajak atau 

Pengusaha Kena Pajak namun mereka tidak memiliki NPWP atau tidak 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jadi Surat ketetapan pajak 
(SKPKB dan/atau STP) ini adalah merupakan bentuk kerugian 
pendapatan negara atau bentuk potensi kerugian pendapatan negara 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 atau Pasal 39 KUP 
yang dapat diajukan ke tindak pidana pajak apabila Wajib Pajak 
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menunjukkan perlawanan hukum yang tidak memiliki dasar atau alasan. 
Dengan sendirinya timbul pertanyaan, yaitu apakah terhadap SKPKB 
tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan Surat permohonan keberatan? 
Sebagai jawabannya adalah secara yuridis memang Wajib Pajak dapat 
saja mengajukan surat permohonan keberatan, namun apabila kita 
pahami dengan seksama dari timbulnya SKPKB yang diawali dengan 
dakwaan tidak mendaftarkan diri maka tidak seharusnya Wajib Pajak 
mengajukan surat permohonan keberatan. Namun demikian apabila 
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan surat permohonan keberatan maka 
bukan mustahil ketentuan ini dapat saja disalahgunakan oleh pihak 
pajak, oleh karena itu undang-undang perlu mengatur lebih lanjut dari 
ketentuan ini sehingga lebih jelas dalam penerapannya.      

3. Kendala dalam penerbitan SKPKB dan/atau STP adalah payung 
hukumnya, terlebih untuk PPN ketentuan Pasal 3 ayat (4) UU. PPN telah 
dihapus dalam revisi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1994 dan tidak 
diterbitkan ketentuan pengganti di dalam ketentuan formalnya. Kendala ini 
akan menjadi hilang manakala penafsiran Pasal 13 ayat (1) KUP yaitu bahwa 
yang dimaksud dalam pengertian Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak 
dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) KUP (yang dapat diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah termasuk mereka seharusnya 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (dalam pengertian Wajib Pajak yang 
belum terdaftar), tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
Berdasarkan penafsiran tersebut dimuka maka kasus untuk Pengusaha 
sebagaimana dimaksud dalam UU PPN yang tidak melaporkan usahanya 
selain dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan dasar perhitungan 
besarnya sanksi berupa denda adalah besarnya penyerahan yang dilakukan 
dikalikan dengan tarif denda 2 % (dua persen), sekaligus dengan SKPKB 
untuk mengenalkan jumlah pajak yang seharusnya dipungut. Misalnya 
jumlah penyerahan selama belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Rp 1.000.000.000,- maka 
perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Jumlah penyerahan yang tak dilaporkan Rp. 1.000.000.000,- 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 10% atau Rp. 100.000.000,- 

Pajak Masukan (Kredit Pajak) Rp. 0,- 

Pajak yang kurang dibayar  Rp. 100.000.000,- 

Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) misalnya 2x2% Rp. 4.000.000,- 

Sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) = 2% x DPP atau Rp. 20.000.000,- 
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Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 124.000.000,- 

 Dengan tidak ada pengaturannya dalam pasal 13 ayat (1) maka untuk 
kasus Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam UU PPN yang tidak 
melaporkan usahanya yang dapat dikenakan hanyalah Surat Tagihan Pajak Pasal 
14 ayat 4 KUP yaitu 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak atau menurut 
contoh dimuka (sebesar Rp 1.000.000.000,-)  atau Rp 20.000.000,-  
 
PENUNJUKAN PEMOTONG ATAU PEMUNGUT PAJAK TERTENTU    
  
 Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan ayat (2) yaitu melalui permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut 
dimuka, maka undang-undang pajak melalui ketentuan Pasal 22 ayat (1) PPh, 
memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan 
“badan-badan tertentu” sebagai pemungut pajak dan Pasal 23 ayat (3) PPh yaitu 
Direktur Jenderal Pajak berwenang menunjuk “Wajib Pajak orang pribadi 
tertentu” sebagai pemotong pajak. Pengertian tersebut pada Pasal 22 ayat (1) 
dan pasal 23 ayat (3) tersebut mengandung maksud bahwa dengan “Surat 
Keputusan Penunjukan” mereka dapat dan berkewajiban melakukan kewajiban 
pemungutan atau pemotongan pajak dan tanpa ”Surat Keputusan Penunjukan” 
mereka tidak dapat melakukan pemotongan dan  pemungutan pajak. 
Pengertian badan tertentu dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah 
meliputi: 

a. Bank devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kegiatan impor; 
b. Rp 124.000.000,- Direktur Jenderal Anggaran, Bendahara pemerintah 

pusat/daerah, BUMN/D atas belanja barang; 
c. Badan Usaha yang bergerak di bidang Industri Semen, Industri Rokok, 

Industri Baja atas penjualan hasil industrinya di dalam negeri; 
d. Pertamina dan Badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang 

minyak jenis premix dan gas; 
e. Bulog atas penjualan tepung terigu dan gula. 

 Penetapan sebagaimana tersebut dimuka Pasal 22 ayat (1) adalah bersifat 
statis, artinya sekali ditetapkan berlaku sampai dicabut dan kemungkinan tidak 
akan bertambah lagi. Berbeda dengan Pasal 22 ayat (1) yang bersifat statis maka 
amanah Pasal 23 ayat (3) adalah bersifat dinamis artinya ada kemungkinan 
berkembang terus. Dari amanah Pasal 23 ayat (3) UU PPh tersebut Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan keputusan nomor Kep-50/Pj/1994 tanggal 27 
Desember 1994 yang antara lain: 
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a. Arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), kecuali camat, 
pengacara, dan konsultan; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.  

  Yang menjadi permasalahan disini adalah bukan penunjukkan sebagai 
pemungut atau pemotong pajak melainkan dari pelaksanan proses pemungutan 
dan pemotongan sampai dengan menjadi realisasi setoran pajak dalam rekening 
kas negara, yaitu meliputi: 
1. Keadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Pemungutan dilakukan 

terhadap penjualan yang dilakukan oleh penjual atau pemungut dan 
pembeli sebagai yang dipungut. Kita semua tahu bahwa datangnya 
penghasilan adalah dari penjualan dan bukan dari pembelian. Peraturan ini 
dapat menimbulkan ketidakadilan yang sangat yaitu manakala Wajib Pajak 
membeli barang dipungut pajak oleh pemungut yang ditunjuk dan ada 
kemungkinan pada waktu menjual nanti juga dipungut pajak oleh pihak 
pemungut lain yang ditunjuk, misalnya penjualan ke Bendahara dan atau ke 
BUMN/D. Yang lebih fatal lagi salah satu pemungutan tersebut dinyatakan 
sebagai pemungutan final, artinya tidak perlu dipertanggung jawabkan atau 
dikreditkan dalam perhitungan akhir. Tidak mungkin Wajib Pajak 
menerima dengan legowo tata cara ini, dan protes Wajib Pajak tersebut 
dinyatakan dengan cara mengkalkulasikan harga pemungutan tersebut ke 
dalam harga barang, suatu kondisi yang mendorong ekonomi biaya tinggi; 

2. Bagaimana halnya apabila pemungut pajak yang ditunjuk tersebut 
berhadapan dengan penerima penghasilan yang bidang usahanya hanya 
menerima penghasilan dari penghasilan yang dipungut tersebut (misalnya 
perusahaan persewaan ruangan). Apakah ini berarti perusahaan persewaan 
ruangan tersebut tidak ada kewajiban membayar PPh Pasal 25?; 

3. Yang paling fatal disini adalah kemampuan administrasi Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak itu sendiri untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan, 
pemotongan dan menyetorkannya ke dalam rekening kas negara. Banyak 
kasus membuktikan bahwa kemampuan pengawasan tersebut tidak ada atau 
kurang baik, apabila telah menyangkut Bendahara dari instansi atau lembaga 
pemerintah yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Kasus 
terbongkarnya tidak disetorkannya hasil pemotongan dan pemungutan pajak 
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi  di Tahun 2004 adalah salah satu contoh nyata.  

 Sekalipun dalam kasus pelaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan 
Pasal 23 ayat (3) PPh tidak ada kewajiban bagi mereka yang terkena ketentuan 
tersebut untuk mendaftarkan diri, inisiatif sepenuhnya ada di tangan aparatur 
kantor Direktorat Jenderal Pajak.  
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SUSUNAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 
 
 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai 
identitas administrasi bagi Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit 
yaitu 9 (sembilan) digit pertama sebagai merupakan kode Wajib Pajak dan 6 
(enam) digit berikutnya adalah Kode Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah digit 
ini adalah merupakan perubahan baru dari ketentuan lama yang hanya terdiri 
dari  12 (duabelas) digit dan perubahan ini sesuai dengan perkembangan 
ketatausahaan sebagai akibat perkembangan jumlah kantor Direktorat Jenderal 
Pajak.  Sedangkan dari kelima belas digit tersebut digit ke 13, 14 dan 15 adalah 
digit sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) KUP bagi usaha cabang atau 
perwakilan.    
 
 
Tatanan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah sebagai berikut : 

X  X . XXX. XXX . X. XXX . XXX 
 
Kode jenis pajak      
           Nomor urut NPWP             kode KPP   
                                           Cek digit 
Kode Jenis Pajak : 00 – untuk Bendahara 

01,02,03   -  untuk Wajib Pajak badan; dan 
04 s/d 09  - untuk Wajib Pajak orang pribadi 

Misalnya Tn Rudi Prianto tinggal di daerah kemanggisan–Palmerah, dan 
memiliki usaha atau cabang usaha beautique di Menteng dan Manggadua, maka 
Nomor Pokok dari Tn Rudi Prianto adalah sebagai berikut : 
Untuk tempat tinggal atau domisili diberikan NPWP : 04. 567. 890. 1. 031.000 
dengan rincian sebagai berikut: 
04   : Wajib Pajak orang pribadi ; 
567. 890. :  Nomor Tn. Rudi Prianto ; 
1   : cek digit; 
044  : Kode Kantor Pelayanan Pajak 
000  : Kode pusat usaha/domisili Wajib Pajak. 
 Kemudian untuk usahanya di Menteng dia harus mendaftarkan diri dan 
kepadanya diberikan NPWP : 04. 567. 890. 1. 022. 001, yaitu  022 adalah kode 
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KPP Menteng Satu dan 001 pada akhir adalah cabang usaha atau perwakilan 
usaha. 
 Untuk usahanya di Manggadua dengan Nomor : 04. 567. 890. 1. 044. 
001, yaitu 044 adalah kantor Pelayanan Pajak Pademangan dan 001 adalah 
kode cabang usaha atau perwakilan usaha. Yang menjadi permasalahan dalam 
kasus demikian adalah penentuan besarnya PPh Pasal 25 dari KPP pusat 
setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 

Perkembangan sistem penomoran Wajib Pajak ini adalah merupakan 
langkah awal pembaruan dari tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
di dalam sistem perpajakan sejak Pemerintah meninggalkan sistem official 
assessment. Sebagai perkembangan selanjutnya maka penomoran ini mau tidak 
mau harus dikembangkan kepada bentuk Nomor Indentitas Tunggal (NIT) 
atau sering disebut Single Identity Number (SIN) yang dapat dipergunakan oleh 
setiap warga negara dan penduduk Indonesia untuk segala urusannya, sehingga 
memudahkan pengumpulan data perpajakan. Dengan diterapkannya Nomor 
Indentitas Tunggal maka setiap warga masyarakat yang berurusan dengan 
Instansi Pemerintah atau Lembaga pemerintahan lain dan Badan-badan tertentu 
cukup menggunakan nomor yang sama yaitu Nomor Indentitas Tunggal 
tersebut, sehingga akan terkumpul data perpajakan bagi setiap warga 
masyarakat. 
      Dengan berlakunya Nomor Indentitas Tunggal (NIT) maka ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalm Pasal 2 ayat (1) KUP kewajiban  mendaftarkan diri 
dan Pasal (2) ayat (4) KUP yaitu penerbitan NPWP secara jabatan yang khusus 
menyangkut pengenaan Pajak Penghasilan tidak diperlukan lagi, karena 
penyeleksian pengertian Wajib Pajak telah termasuk dalam pengertian 
Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan sebagai Pusat Tata Usaha dari 
setiap Kantor Pelayanan Pajak dalam satu koordinasi dengan Pusat Pengolahan 
Data di Kantor Wilayah dan di Kantor Pusat Pengolahan Data. 
 Untuk dapat terciptanya penggunaan Single Identity Number perpajakan 
yang ideal hanyalah mungkin terjadi apabila secara nasional sudah terbentuk 
Undang-Undang Administrasi Nasional.   
 
PROSEDUR KERJA PEMBERIAN NPWP DAN PENGUKUHAN  

 
Proses Pendaftaran dan Pengukuhan 
 Pada pembahasan mengenai Pelayanan Terpadu telah dijelaskan bahwa 
permohonan pendaftaran yang diajukan Wajib Pajak diterima dan diberikan 
bukti tanda terima di unit kerja Tepat Pelayanan Terpadu. Dari perekaman 
permohonan pendaftaran di unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu tersebut 
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outputnya akan terakses di komputer Seksi TUP, dan kemudian Seksi TUP 
setelah menerima dokumen permohonan pendaftaran melakukan perekaman 
data pada formulir permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Wajib Pajak 
tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perekaman 
adalah: 
a. bahwa undang-undang pajak adalah menganut asas material bukan asas 

formal, artinya tidak memasalahkan dari mana datangnya penghasilan, yang 
penting apabila ada penghasilan sebagai obyek pajak dan dibayar pajaknya. 
Oleh karena itu persyaratan tempat usaha dan atau keterangan lurah tentang 
tempat usaha yang tercantum dalam formulir pendaftaran tidak perlu 
kiranya dipermasalahkan. Tidak dapat dibayangkan apabila seorang Wajib 
Pajak menjalankan usahanya misalnya di suatu Mall (misalnya Mangga 
Dua), apakah mungkin Lurah Mangga Dua akan tahu bahwa yang 
bersangkutan menjalankan usaha di daerah itu. Suatu persyaratan yang 
hanya akan merepotkan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan 
berakibat ekonomi biaya tinggi baginya, sedangkan manfaatnya sendiri bagi 
fiskus adalah kurang karena hanya akan melemahkan upaya pengelolaan 
data; 

b. pendaftaran Wajib Pajak badan khususnya bentuk “Perseroan Terbatas” 
sudah seharusnya diminta pula Neraca Pendiriannya dan sekaligus bukti 
setoran modalnya sekalipun dalam formulir pendaftaran tidak disyaratkan 
(mungkin kesalahan di perencanaan formulir). Mengapa hal ini perlu 
diminta? antara lain adalah: 

• Perseroan Terbatas adalah bentuk asosiasi modal, bukan asosiasi orang 
belaka; 

• Pengertian setoran modal sebagai pengganti saham tidak hanya berupa 
uang saja, akan tetapi ada kemungkinan berupa harta misalnya tanah 
dan/atau bangunan. Apabila demikian maka dari pendirian Perseroan 
Terbatas tersebut ada kemungkinan telah timbul obyek Pajak 
Penghasilan yaitu selisih lebih antara besarnya penggantian saham 
dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak dari harta yang diserahkan 
dan dapat dipastikan timbul obyek Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan 
atau Bangunan dari para pemegang saham kepada Perseroan Terbatas; 

• Neraca Pendirian adalah Neraca awal dalam menentukan Neraca Pra 
Operasi setelah melalui tahap pembangunan, misalnya untuk usaha-
usaha yang memerlukan waktu pembangunan (misalnya usaha properti 
atau pabrik dan perkebunan atau usaha-usaha lain) atau memerlukan 
waktu persiapan sebelum produksi ; 
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• Menghindari terjadinya window dressing dalam penyusunan Neraca Pra 
Operasi, sehingga besarnya aktiva tetap dan juga besarnya biaya 
penyusutan dapat terawasi;  

• Sebagai sumber data dari para pemegang saham perseroan tersebut, atau 
yang dapat disebut Penanggung Pajak. 

 
Proses Pendaftaran dan/atau Pengukuhan PKP/Perubahan Data/Penghapusan/ 
Pencabutan Pengukuhan PKP  
 
 Dalam rangka melaksanakan pendaftaran/perubahan data tersebut 
Wajib Pajak dapat menggunakan formulir-formulir sebagaimana tersebut 
berikut ini: 

DEPERTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH…………………………….. 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………………….             NPWP  di isi petugas 
                                                                               

 

SEMUA INFORMASI HARAP DI ISI DENGAN HURUF CETAK. Isi 
atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai.  

 

PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB 
PAJAK 

                      Pendaftaran             Perubahan data 
    

     Pilih Jenis Wajib Pajak Untuk pendaftaran WP yang 
status usaha 2, 4 dan 5 sebutkan 
NPWP Pusat/domisili/suami, 
untuk perubahan Data tulis 
NPWP. 

 Orang Pribadi        Badan          Pemungut 
A. IDENTITAS UMUM 

1. Titel/ Gelar (WP.OP)  : …………………………………………… 
2. Nama Wajib Pajak (lengkap)  : …………………………………………… 
3. Nama Wajib Pajak (sesuai KTP) : …………………………………………… 
4. Alamat tempat kedudukan/tinggal : …………………………………………… 
        …………….RT/RW……… 
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 Kelurahan/Kecamatan/Kota/ 
Kabupaten    : ……………………………Kode pos……. 

5. Usaha/Pekerjaan Bebas/ 
Status usaha    : 1.Pusat. 2.Cabang. 3.Tunggal.  

  4.Isteri/Jo 5. Orang Pribadi tertentu 
Jenis Usaha/ Pekerjaan bebas : ………………………….. (di isi petugas) 
Alamat tempat Usaha kegiatan : ……………………………………………. 

…………………………………………… 
Kelurahan/Kecamatan/Kota/Kab. : …………………………………………… 

………………………RT/RW………….. 
 

6. Kewajiban Pajak (di isi petugas):     PPh.Ps.25      PPh Ps.21       PPh Ps.22 
                                                               PPh.Ps23       PPh.Ps.26       PPh.Ps.29 
                                                               PPh. Ps.4(2)   PPh.Ps.15. 

B. KORESPODENSI 

7. Alamat (di isi berbeda dengan alamat tempat kedudukan/ tinggal di 
Indentitas Umum jalan   :…………………………………. 

                                                                  ……………………RT/RW…………… 
8. Telepon/ Faksimile dan E-mail : ……………………./ …………………. 

Nomor HP    : …………………….. 
Nomor E-mail   : ……………………. 

C.  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 
9. Tempat/Tanggal Lahir  : ……………………………./ ……………. 
10. No.KTP/Paspor   : ……………………………………… 
11. Kebangsaan         Indonesia         Asing………………… 
12. Merk Dagang/Usaha  : ………………………………….………. 

D. WAJIB PAJAK BADAN 
13. Bentuk Hukum   : ………………………………………… 
14. Status Modal   : ………………………………………… 
15. Akate Pendirian/ Perubahan terakhir : 

Nomor Akte   : ……………… 
Tempat/Tanggal Akte  :…………………./ …………………… 
Nama Notaris   : ……………………………………….. 
Nomor Akte Perubahan  : ……………… 

16. Akhir Tahun Buku   : …………………. 
17. Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab: 
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Nama    : ……………………………………… 
Jabatan    : ……………………………………… 
No.KTP/Paspor   : ……………………………………… 
Kebangsaan    :    Indonesia       Asing ……………… 
NPWP    : ……………………………………… 
Alamat Tempat Tinggal  : ……………………………………….. 
                                                             …………………RT/RW…………….. 
Kelurahan/Kecamatan  : ……………………………………… 
Kota/Kabupaten   : …………………Kode Pos………… 

E. WAJIB PAJAK PEMUNGUT: 
18. Instansi/Proyek 

Nama    : ……………………………………….. 
Alamat Instansi/Proyek  : ………………………………………. 
Kelurahan/Kecamatan  : ………………………………………. 
Kode Pos    : ………………………. 

19. Nomor Surat Penunjukan   : ……………………………………… 
20. Jadwal Proyek   : ………………………………………. 

F. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA 
KENA PAJAK 
21. Mengajukan permohonan penghapusan NPWP                             ya/tidak 
22. Menentukan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT PPN       ya/tidak  

NPWP    : ………………………………….. 
Jalan    : …………………………………. 
Kota/Kabupaten   : ………………………………… 

G. PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP/ PENCABUTAN PKP 
23. Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP                             ya/tidak 
24. Mengajukan Permohonan Pencabutan  PKP         ya/tidak 
25. Mengajukan Permohonan Pencabutan         ya/tidak 

H. PERNYATAAN    
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa 
apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah 
benar dan lengkap. 

………………….., ……………. 
          Petugas                                                                        Pemohon   

                    
     (…….…………………..)                                                    (…………………………..) 
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      NIP …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK…………….. 

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 
   Nomor:………………………. 

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No.6  Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-…./PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa : 
 
1.   Nama     : ………………………. 
2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  99.999.999.9-999.999 
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :  (Kode) – (Uraian KLU) 
4.   Alamat     :  ……………………….. 
5.   Merk/Akronim    :  ……………………… 
6.   Status Modal    :  ………………………… 
7.   Status Usaha    :  ……………….……….. 
8.   Kewajiban Pajak   :  [  ] PPN  [  ]  PPnBM 
9.   Kode Seri Faktur Pajak   :  XXXXX-999 

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP 
sejak tanggal : (hh/bb/tt). 
 

    …………………,……………….2…. 
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak….. 

Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan 
 
 

(…………………………………..) 
NIP ………………………………. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 

KANTOR PELAYANAN 

PAJAK………………………. 

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 
Nomor:………………………………….. 

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No.6  Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-…./PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa: 

1.   Nama     : …………………………….. 
2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : …………………………….  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :  (Kode) – (Uraian KLU) 
4.   Alamat     :  …………………………….. 
5.   Merk/Akronim   :  …………………………….. 
6.   Status Modal    :  …………………………….. 
7.   Status Usaha    :  …………………………….. 
8.   Kewajiban Pajak   :  [  ] PPN  [  ]  PPnBM 
9.   Kode Seri Faktur Pajak  :  ……………………………. 
telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib 
mencantumkan NPWP sejak tanggal : (hh/bb/tt). 
 

    ………………,……………..,20…. 
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……. 

Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan  
 
 

(………………………………….) 
NIP ……………………....  

 

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN 
………………………. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………..……. 

SURAT TUGAS PEMBUKTIAN ALAMAT 
   Nomor: 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………………. 

BERITA ACARA HASIL PEMBUKTIAN ALAMAT 
                        Nomor: 

Pada hari ………tanggal ……….. bulan …………. tahun ………, saya : 
1.   Nama   :  ………………………………………….. 
2.   NIP   :  ………………………………………….. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………………. 

SURAT PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK 
  Nomor: 

 
Sesuai pelaporan Wajib Pajak Nomor ………. Tanggal ……….. untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Berita Acara Hasil 
Pembuktian Alamat Nomor ……… tanggal ………, dengan ini dinyatakan 



92  Bab 3: Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………………. 

SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR  
             Nomor: 

Setelah mempertimbangkan adanya  Surat Keterangan Terdaftar Nomor 
……… tanggal ……. yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak …… 
dan atau laporan hasil pemeriksaan Nomor: …….. tanggal  ……….  
Dengan ini Surat Keterangan Terdaftar Nomor: ………… tanggal  ………. 
atas: 
1.   Nama     :  ………………………….. 
2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  99.999.999.9-999.999 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN 

PAJAK………………………. 

SURAT PENCABUTAN SURAT PENGUKUHAN 
PENGUSAHA KENA PAJAK  

                                            Nomor: 

Setelah mempertimbangkan adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak Nomor ………. Tanggal ………. Yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak ………. dan atau laporan hasil pemeriksaan Nomor 
…………. Tanggal ……………dengan ini Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak Nomor ………….. tanggal ………….atas: 
1.   Nama     :  ……………………….. 
2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :   
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :   
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK………………. 

SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
                 Nomor:………………………… 

Setelah mempertimbangkan adanya permohonan penghapusan dan laporan 
hasil pemeriksaan Nomor ……….. tanggal ………., dan berdasarkan Pasal 
2 ayat (5) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 
2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:  KEP ………. 
/PJ/2001 dengan ini Nomor Pokok Wajib Pajak atas: 

1.   Nama     :  ………………………….. 
2.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  ………………………….. 
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :  ......................................... 
4.   Alamat     :  ………………………….. 
5.   Merk/Akronim    :  ………………………….. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………. 

SURAT PINDAH  
                            Nomor: 

 
Sehubungan dengan permohonan Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi, 
dengan ini diterangkan bahwa : 

Nama   : 
NPWP   : 
Jenis Usaha   : 
Alamat   : 
Status Modal  : 
Status Usaha  : 
Kewajiban Pajak  : 

Terhitung mulai tanggal ………….. pindah tempat tinggal atau tempat 
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke: 

Jalan   : 
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH ………………………… 
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………. 

Nomor  :………………../tanggal……….   
Sifat  :  Amat Segera 
Hal   :  Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ……….. 
………….   …………………………………. 
………………………………………………. 

Sehubungan dengan surat pernyataan pindah Nomor ……… tanggal 
………. .yang diajukan oleh: 

Nama   :  ………………………………….. 
Alamat lama  :  ………………………………….. 
Alamat baru  :  ………………………………….. 
Nomor Pokok Wajib Pajak :  ………………………….............. 

Dengan ini diberitahukan bahwa Wajib Pajak tersebut diatas telah 
memenuhi syarat yang ditentukan. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 
………/PJ./2001, diminta Saudara menerbitkan dan mengirimkan 
melalui faksimili Surat Pindah kepada kami paling lama pada hari kerja 
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Dari bentuk-bentuk formulir sebagaimana tersebut dimuka yang dibuat 

oleh Direktur Jenderal Pajak, penulis kurang memahami akan maksud dari 
pemeriksaan setempat akan kebenaran alamat dan pembuatan Berita Acara 
Kebenaran Alamat dalam kasus Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tersebut 
juga mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Apakah apabila ternyata si petugas yang mencari kebenaran alamat 
tersebut tidak menemukan alamat yang dimaksud maka Nomor Pokok Wajib 
Pajak yang telah diberikan dicabut kembali? Mengapa tidak dilaporkan saja 
kepada Kepolisian jika nyata-nyata ada bukti pemalsuan alamat?, kebijaksanaan 
pendaftaran seperti ini cukup membingungkan dan tidak jelas apa alasannya.  

  
Di Seksi TUP / Sub Seksi Pendaftaran 

 
Masukan Keluaran 

1. Data perekaman dari unit kerja TPT  1. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 
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2. Perekaman formulir permohonan 
atau pendaftaran/pelaporan usaha 
(KP.PDIP.4.1-00) 

2. Surat keterangan terdaftar, dan/atau 

  3. Surat pengukuhan pengusaha kena 
pajak 

  4. Hasil perekaman akan nampak 
pada komputer seksi lain yang 
terkait 

Catatan:   
Dengan sendirinya penggunaan kode misalnya KP.PDIP.4.1. – 00 dapat saja 
berubah setiap saat sejalan dengan kebijaksanaan administrasi pemerintahan 
c.q. Direktorat Jenderal Pajak misalnya dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor-168/PJ/2001 tanggal 22 Februari 2001, walau penggunaan 
bentuk-bentuk Formulir lama masih berlaku/terjadi.  

 
Proses kerja yang harus dilakukan sebelum perekaman adalah: 
a. Meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran (dengan 

memperhatikan catatan sebagaimana dijelaskan dimuka) dengan 
memperhatikan: 

• apabila permohonan diajukan/ditandatangani oleh orang lain maka 
diminta Surat Kuasanya; 

• cabang, orang pribadi pengusaha tertentu dan wanita kawin tidak pisah 
harta harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Terdaftar 
(KP.P.PDIP.4.2.-00) Kantor Pusat/ domosili/ suami; 

• dalam hal permohonan belum lengkap diminta untuk dilengkapi. 
(catatan: hal yang demikian ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila 

TPT memahami dan dapat melaksanakan tugasnya dengan 
baik).   

b. Mengisi kolom-kolom formulir Permohonan Pendaftaran yang harus diisi 
oleh dinas; 

c. Meneliti apakah yang bersangkutan sudah pernah terdaftar atau belum; 
d. Melakukan perekaman data Wajib Pajak dari formulir Permohonan 

Pendaftaran; 
e. Mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD.1 – di unit TPT); 
f. Kartu Nomor Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00) dan Surat Keterangan 

Terdaftar (KP.PDIP 4.2-00) setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi TUP 
harus diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama pada 
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hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran diterima secara 
lengkap; 

g. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan paling lama 3 ( tiga ) 
hari kerja berikutnya setelah pelaporan usaha beserta persyaratannya 
diterima dengan lengkap; 

h. Dalam hal permohonan pendaftaran diri sekaligus juga pelaporan usaha 
untuk dikukuhkan sebagai PKP maka Kartu Nomor Wajib Pajak, Surat 
Keterangan Ter- daftar dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan 
bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan 
disampaikan dengan lengkap.  

Catatan:   
Dalam hal menyangkut permohonan pendaftaran diikuti dengan Laporan Usaha 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebelum dilakukan 
perekaman maka :  

• pertama-tama dicetak dahulu Surat Tugas Pembuktian Alamat Pengusaha 
Kena Pajak (KP.PDIP 4.6-00) yang ditandatangani oleh Kasi TUP; 

• Oleh petugas yang ditunjuk atas dasar Surat Tugas tersebut melakukan 
pembuktian alamat pemohon dan membuat Laporan Berita Acara 
Pembuktian Alamat; 

• Menerima dan merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat 
(KP.PDIP.4.7 -00); 

• Mencetak Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak apabila Pelaporan 
Pengusaha dan diteruskan ke Seksi TUP dalam hal alamat Wajib Pajak tidak 
benar;  

i. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan di formulir 
Permohonan Pendaftaran selanjutnya membuat Berkas Sementara Wajib 
Pajak yang berisi dokumen pendaftaran Wajib Pajak dan lainnya untuk 
diteruskan ke unit kerja yang mengurusi kearsipan.  
Perekaman di unit kerja TPT tersebut dilakukan selain untuk pendaftaran 
dan atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP juga untuk semua 
kepentingan dalam kaitannya dengan NPWP dan Pengukuhan, misalnya 
perubahan data, permohonan penghapusan dan permohonan pencabutan 
Pengukuhan PKP. 
 

Proses Pemberian NPWP dan Pengukuhan PKP secara manual  
 Dalam kasus tertentu atau keadaan force majeur adakalanya komputer 
yang ada mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi disatu pihak, sedangkan 
di pihak lain pelaksanaan pelayanan tidak boleh terhenti, atau ada kemungkinan 
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pelayanan pemberian NPWP diberikan oleh Kantor Penyuluhan Pajak yang 
terletak di kota lain di luar kota Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal yang 
demikian ini maka pemberian pelayanan pendaftaran NPWP dan atau 
Pengukuhan PKP dilaksanakan dengan cara manual, dengan menggunakan 
jatah listing NPWP yang sebenarnya telah diberikan oleh Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak sebagai cadangan apabila komputer tidak berfungsi. 
 Proses yang ditempuh adalah sama dengan apabila pemberian NPWP 
dengan cara komputerisasi,  hanya pekerjaan dikerjakan dengan manual. Hal 
yang ditempuh dalam hal ini adalah: 
1. Tugas-tugas sebelum perekaman dilakukan tetap dikerjakan dengan cara 

yang sama, yakni meneliti kelengkapan, meneliti kebenaran alamat, meneliti 
kebenaran pusat/domisili/dan suami; 

2. Membuat Lembaran Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) secara manual 
dan menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak di 
unit TPT; 

3. Membuat : 
a. Wajib Pajak hanya mengajukan Permohonan Pendaftaran NPWP saja. 

Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4.5-00) rangkap dua yang 
diteruskan ke seksi TUP untuk ditanda tangani dan diserahkan kepada 
Wajib Pajak,  
cara penomoran: Kode Wajib Pajak dari listing NPWP,  Kode 
Administrasi Perpajakan 3 digit pertama dan kode kantor KPP tiga digit 
selanjutnya ’000’ apabila pusat usaha atau 001 apabila cabang atau 
perwakilan. 

b. Wajib pajak selain mendaftarkan diri juga melaporkan usahanya. 

• membuat Surat Tugas Pembuktian alamat (KP.PDIP 4.5.-00) 
Pengusaha Kena Pajak untuk diteruskan dan ditandatangani Kasi 
TUP;    

• menerima dan merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat 
(KP.PDIP.4.7 -00); 

• membuat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4.5 -00) 
selanjutnya diteruskan ke Kasi TUP untuk ditandatangani, dalam hal 
pembuktian alamat benar atau penolakan pendaftaran (KP.PDIP.4.8 
-00) apabila pembuktian alamat tidak benar; 

• menyampaikan  KP.PDIP.4.5 – 00; KP.PDIP.4.9-00 atau 
KP.PDIP.4.8–00 kepada  Wajib  Pajak dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pendaftaran; 
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4. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada formulir pendaftaran 
Wajib Pajak, selanjutnya membuat berkas sementara Wajib Pajak yang 
berisi dokumen pendaftaran  Wajib Pajak dan surat-suratnya; 
Petugas pendaftaran Wajib Pajak setelah komputer berfungsi mempunyai 
tugas: 
a. Merekam data Wajib Pajak dari formulir Permohonan Pendaftaran 

(KP.PDIP.4.1-00) dan Berita Acara hasil Pembuktian Alamat 
(KP.PDIP.4.7-00)  sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan; 

b. Mencetak Kartu NPWP (KP.PDIP.4.4-00) dan Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00), Surat Keterangan Terdaftar 
(KP.PDIP.4.2–00) diteruskan ke Seksi TUP untuk ditandatangani; 

c. Menyampaikan KP.PDIP.4.4-00, KP.PDIP.4.2-00 dan KP.PDIP.4.3-00 
kepada Wajib Pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah 
komputer berfungsi; 

d. Meneruskan berkas sementara Wajib Pajak yang berisikan dokumen 
pendaftaran Wajib Pajak dan surat lainnya kepada Sub Seksi Ketetapan 
dan Arsip.     

 Demikianlah pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP dalam hal 
komputer sedang tidak berfungsi. Jadi ada dua tahapan kerja yang harus 
dipatuhi, yakni manual dan komputerisasi setelah komputer berfungsi.   
Catatan: 
 Dapat saja dengan pertimbangan kemudahan pendaftaran dilakukan pada 

Kantor Penyuluhan Pajak yaitu kantor penyuluhan yang letaknya diluar kota 
dari Kantor Pelayanan Pajak. Adapun tata cara yang ditempuh adalah tidak 
ada bedanya dengan tata cara pemberian NPWP dan atau pengukuhan 
dengan manual yang dilakukan manakala komputer tidak berfungsi di KPP. 
Hasil pendaftaran di Kantor Penyuluhan tersebut setelah dikirim ke Kantor 
Pelayanan Pajak maka dilakukan perekaman. 

 

Prosedur Kerja Pendaftaran/Pengukuhan 
 Dalam permohonan pendaftaran dan pelaporan usaha sampai dengan 
penerbitan produk pendaftaran dan pelaporan usaha diperlukan formulir-
formulir sebagai sarana untuk segala kegiatan tersebut. Maksud dan tujuan dari 
adanya formulir adalah untuk menyeragamkan dan mempermudah administrasi 
belaka, sehingga tujuan menyeragamkan dan mempermudah tersebut tidak etis 
apabila sampai memberatkan Wajib Pajak, ataupun menjadi persyaratan yang 
kaku dan mati yang tidak dapat ditawar lagi. Pendapat penulis ini berlandaskan 
suatu fakta bahwa letak kantor Direktorat Jenderal Pajak dan bahkan Kantor 
Penyuluhan Pajak kadangkala cukup jauh dari tempat tinggal Wajib Pajak.  
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 Sebagai contoh, seorang Wajib Pajak yang tempat tinggalnya jauh dari 
kantor Direktorat Jenderal Pajak dapat saja mengajukan permohonan dengan 
surat biasa dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan dengan cara lewat 
pos. Petugas di Tepat Pelayanan Terpadu setelah menerima surat permohonan 
Wajib tersebut segera diteliti kelengkapannya kemudian mengambil formulir 
menurut ketentuan dipergunakan dan mengisi formulir tersebut berdasarkan 
data yang tercatat dalam surat permohonan Wajib Pajak, kemudian 
menandatangani formulir yang telah diisi tersebut dan memberi catatan bahwa 
permohonan dan persyaratan pendaftaran dengan lengkap terlampir. Mengapa 
penulis menyarankan demikian? Ada beberapa sebab yang melandasi saran 
penulis tersebut yaitu antara lain: 

a. Bahwa pengertian pemberian NPWP bukan berarti pada saat 
diberikannya NPWP tersebut  seseorang/badan mulai menjadi Wajib 
Pajak. Kewajiban perpajakan sebenarnya telah lama timbul yaitu sejak 
saat Subyek Pajak tersebut melekat pada Obyek Pajak dan kewajiban 
melaksanakan penghitungan dan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) KUP tidak tergantung adanya Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau tidak, ataupun adanya surat ketetapan pajak apa 
tidak. Namun demikian kewajiban perpajakan ini dengan sendirinya 
secara administrasi menjadi gugur apabila Wajib Pajak setelah 
mengajukan pendaftaran diri, namun oleh pihak Kantor Pelayanan 
Pajak tidak diberikan NPWP, apapun yang menjadi alasannya; 

b. Geografis Indonesia yang cukup luas, sehingga bukan mustahil bahwa 
domisili seorang Wajib Pajak jauh dari Kantor Pelayanan Pajak/Kantor 
Penyuluhan Pajak. Sedangkan pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak 
terikat dengan letak geograpis seseorang bertempat tinggal atau badan 
berkedudukan; 

c. Dengan cara sebagaimana penulis maksud tersebut maka berarti 
pemungutan pajak tetap berpegang kepada salah satu asas yaitu asas 
ekonomis atau pemungutan pajak dilaksanakan dengan penerapan biaya 
administrasi yang  murah/rendah, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi 
Direktorat Jenderal Pajak; 

d. Cara yang demikian ini pernah diterapkan dahulu di Kantor Inspeksi 
Pajak Jambi (1984-1987) dan fakta bahwa Wajib Pajak merasa 
mendapat pelayanan yang baik dan penuh dengan kemudahan, sehingga 
penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi pada waktu mencapai 
92 % dari yang terdaftar per akhir tahun dan untuk badan mencapai 85 
% dari yang terdaftar per akhir tahun; 
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e. Bukan mustahil suatu saat dengan perkembangan teknologi informasi 
maka pendaftaran juga dapat dilakukan dengan elektronic pendaftaran 
atau e- Regestration yang sebenarnya pada saat sekarang untuk Kantor 
Pelayanan Pajak tertentu sudah menjalankannya. 

 Pada prinsipnya pendaftaran Wajib Pajak adalah upaya menjaring dan 
menambah Wajib Pajak terdaftar, sehingga tidak pada tempatnya apabila proses 
pendaftaran menjadi bertele-tele dan menyulitkan Wajib Pajak. Administrasi 
pendaftaran haruslah dibuat sesederhana mungkin dengan menjamin adanya 
perlakuan yang baik kepada Wajib Pajak. 
 
 
  
TEMPAT PELAYANAN TERPADU 
 
 

 
 

   Input:                                            Seksi PPh perorangan                                                                                                                    
                                 Formulir pendaftaran (KP.PDIP.4.1-00) 

                                 Output: 
                                 1.Bukti  Penerimaan Surat.  

                                 2.Lembar Pengawasan Arus Dokumen                                   

                                                                              
       Seksi PPh badan 

                                                                                                                        
 

Seksi PPh PotPut                                                                                                             
Input 

 

  Seksi Penerimaan              
                              
 
 
SEKSI TUP/ SUBSEKSI PENDAFTARAN               

Output: 
1. Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP 4.2.00); 
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2. Kartu NPWP (KP.PDIP 4.4.00; 
3. Surat Pengukuhan PKP(KP.PDIP 4.3.00) 

 

                 BERKAS WAJIB PAJAK( Subsi Tapsip) 

 
 
Catatan : 
Dalam penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak tersebut sekaligus diserahkan pula: 
1. Wajib Pajak yang melaksanakan pendaftaran sejalan dengan self assessment 

system diserahkan pula Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan 1770, atau 
1771 dan apabila mungkin 1721 (mungkin untuk beberapa tahun) dan juga 
diserahkan Surat Setoran Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan 
dan memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar agar 
dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik;  

2. Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak diserahkan pula Formulir Surat Pemberitahuan PPN 
dan Surat Setoran Pajak serta kode nomor Faktur Pajak. Pemberian Surat 
Setoran Pajak tersebut untuk menghindari pengenaaan Surat Tagihan Pajak 
Pasal 14 ayat (1) huruf d KUP jo Pasal 14 ayat (4), sebab bukan mustahil 
pelaporan usaha tersebut dilakukan setelah dirinya sudah sebagai Pengusaha 
sebagaimana dimaksud dalam UU.PPN; 

3. Pendaftaran NPWP dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai 
pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) KUP atau NPWP dan/atau Pengukuhan secara 
jabatan, bersama-sama dengan pemberian NPWP dan/atau Pengukuhan 
diserahkan pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan/atau 
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau PPN.   

 Demikian banyaknya bentuk formulir dalam kaitannya dengan 
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, yang sebagian formulir adalah 
keluaran dari komputer sebagai akibat perekaman misalnya perekaman 
Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Usaha, sehingga menimbulkan keluaran 
berupa Surat Keterangan Terdaftar,  Surat Tugas Pembuktian Alamat dan lain 
sebagainya. Penulis tidak memahami mengapa ada surat keterangan pembuktian 
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alamat yang dikhususkan hanya untuk pelaporan usaha pengukuhan sebagai 
PKP. Perlakukan berbeda antara pendaftaran NPWP dengan pelaporan usaha 
memerlukan penelitian tersendiri akan sebab akibatnya. 
 
RANGKUMAN 
 
1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarakan diri, artinya timbulnya Wajib Pajak 

adalah mendahului pendaftaran diri, oleh karena itu setiap pemberian 
NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak haruslah sekaligus 
kepada nya diserahkan Formulir  Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran 
Pajak; 

2. Dalam kasus pemberian NPWP dan atau Pengukuhan Pengusaha sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, maka sekaligus harus diberikan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB dan atau Surat Tagihan Pajak (STP); 

3. Permohonan pendaftaran NPWP dan atau pelaporan usaha untuk 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan cara mengisi 
formulir pendaftaran/pengukuhan yang telah ditentukan serta dilampiri 
dengan lampiran-lampiran yang telah ditentukan untuk masing-masing jenis 
Wajib Pajak. Formulir dimaksud juga berlaku apabila ada perubahan data 
identitas Wajib Pajak, pindah alamat maupun pindah domisili, permohonan 
penghapusan pendaftran atau pencabutan diri sebagai sebagai Pengusaha 
Kena Pajak; 

4. Pengertian ”Wajib Pajak” yang wajib mendaftarkan diri adalah Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan formal perpajakan; 

5. Unit kerja yang melayani surat masuk pendaftaran NPWP dan pelaporan 
usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah unit kerja 
Tempat Pelayanan Terpadu, yang kemudian diteruskan ke Seksi Tata 
Usaha Pajak/Korlak Pendaftaran; 

6. Pelayanan pendaftaran NPWP harus diselesaikan dan dikirim kepada 
Wajib Pajak paling lambat satu hari kerja setelah surat permohonan 
diberikan secara lengkap, sedangkan menyangkut pengukuhan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak paling lambat diselesaikan dan dikirim kepada PKP 
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaporan usaha diterima; 

7. Dalam kasus komputer tidak berfungsi maka pelayanan pemberian NPWP 
dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan secara manual, 
dan setelah perbaikan komputer harus dilakukan  perekaman ulang. 

 
LATIHAN 
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1. Apakah setiap pembayaran pajak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang 

memiliki NPWP saja? Jelaskan jawaban saudara dengan memberikan 
contoh yang konkrit! 

2. Dimana Wajib Pajak dapat memperoleh dan menyerahkan formulir 
pendaftaran permohonan NPWP? 

3. Bendahara adalah bukan Wajib Pajak orang pribadi, mengapa dia wajib 
mendaftarkan diri? Dan apakah Bendaharawan dapat melakukan tugas 
kebendaharanya setelah dia memiliki NPWP? 

4. Bagaimana tata cara pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi, badan dan 
Bendahara? 

5. Jelaskan asas-asas pendaftaran dari ketiga Wajib Pajak tersebut dimuka! 
6. Jelaskan pengertian dari pemotongan pajak dan juga pengertian dari 

pemungutan pajak! Serta apa dampak yuridis dari dari pengertian 
pemotongan dan pemungutan tersebut! 

7. Bulan April 2005  Nn. Linda Lestari pengusaha salon kecantikan dengan 
NPWP 06. 789. 012. 3. 045. 000 melaporkan perkawinan tanpa pisah harta 
dengan Tn. Budiman Hari yang terdaftar dengan NPWP 06. 123.456. 7. 
046. 000. 
Pertanyaan: 
a. Jelaskan bagaimana kelanjutan NPWP Nn. Linda Lestari? 
b.  Bagaimana kewajiban perpajakan mereka berdua untuk tahun 2005 dan 

seterusnya? 
c. Apa yang menjadi kewajiban KPP (045) dan KPP (046) dalam kaitannya 

dengan perkawinan ini? 
8. Pada Tanggal 15 Juli KPP (031) menerima laporan lengkap dari Tn. 

Sungkowo salah seorang putra dari Tn. Prasongko, seorang pengusaha 
Perhotelan, Rumah Makan, dan Taksi serta Transportasi. Bahwa Tn. 
Prasongko pada Tanggal 30 Juni telah meninggal dunia, dan dalam surat 
tersebut Tn. Sungkowo memohon penjelasan tentang perpajakan atas usah 
ayahnya sebagai akibat dari meninggalnya beliau. Jelaskan langkah apa dan 
penjelasan yang bagaimana yang harus diberikan oleh KPP (031) kepada 
ahli waris tersebut?  

9. Dalam persyaratan pendaftaran diri terhadap Wajib Pajak bentuk Perseroan 
Terbatas disarankan agar melampirkan salinan atau kopi bukti setoran 
Modal selain akte pendiriannya. Jelaskan apa yang menjadi alasan dari 
persyaratan yang diminta tersebut! 
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10. Di dalam pendaftaran diri bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 
usaha, oleh Direktur Jenderal Pajak disyaratkan harus dilampirkan Surat 
Keterangan Usaha sekurang-kurang dari lurah atau kepala desa. Berikan 
komentar saudara terhadap persyaratan yang diminta oleh Direktur Jenderal 
Pajak tersebut? 

11. Undang-undang Pajak menggabungkan NPWP isteri kepada NPWP suami, 
apakah ini berarti seorang wanita dianggap tidak mampu bertindak didepan 
hukum pajak oleh Undang-undang pajak? Jelaskan jawaban saudara! 

12. Jelaskan bagaimana seharusnya perlakuan Pasal 2 ayat (4) KUP dalam 
praktek mekanisme hukum pajak? 

13. Ada ketentuan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP 
wajib mendaftarkan diri, sekalipun penghasilan tersebut diterima atau 
diperoleh hanya dari satu pemberi kerja. Berikan komentar dan pendapat 
saudara terhadap ketentuan ini! 

14. Jelaskan landasan filosofi dasar dari mengapa penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari gaji dalam rangka hubungan kerja dipotong dan disetorkan 
oleh pemberi kerja! 

15. Seorang Pejabat eselon I dari suatu Departemen Pemerintah memasuki 
masa pensiun, apakah NPWP dari Pejabat tersebut harus dihapuskan? 
Jelaskan jawaban saudara!    
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BAB 4 
 

BUKTI PEMBAYARAN 
 
 
 
DASAR HUKUM 
 
Pengertian Umum 
 Setiap Wajib Pajak oleh undang-undang dipercaya untuk melaksanakan 
perhitungan pajak sendiri, membayar, atau menyetorkannya ke tempat 
pembayaran  yang ditunjuk dan melaporkan pembayaran tersebut ke Kantor 
Pelayanan Pajak dengan tidak menunggu adanya surat ketetapan pajak. Yang 
menjadi pertanyaan adalah bagaimana Wajib Pajak membayar pajak dan sarana 
apa yang akan digunakan sebagai bukti pembayaran tersebut? Dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 13 KUP dikatakan sebagai berikut: “Surat Setoran Pajak adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank 
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. 
Penjelasan: 
1. Pembayaran pajak tersebut menggunakan lembar surat yang disebut sebagai 

Surat Setoran Pajak. Adapun siapa yang menentukan bentuk dan isi dari 
Surat Setoran Pajak tidak dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan. 
Hanya dalam kumpulan dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak, ditemukan bentuk dan isi dari Surat Setoran Pajak yang ditentukan 
oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wakil pemerintah yang berkepentingan 
terhadap dokumen pembayaran yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. 
Mungkin ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 10 ayat (2) KUP yang 
memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia 
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untuk mengatur tentang tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan 
pelaporannya. Oleh karena itu sekaligus diatur tentang bentuk atau formulir 
yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran pajak, sekalipun bentuk 
dan sarana pembayaran atau penyetoran pajak itu sendiri tidak ada 
ketentuan yang mengatur dan pengaturan ini sama sekali tidak merugi-kan 
siapapun juga sehingga tidak perlu dipermasalahkan; 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) dipergunakan untuk melakukan pembayaran 
pajak dan penyetoran pajak. Terminologi pembayaran pajak adalah pajak 
yang dibayar atas beban sendiri misalnya PPh Pasal 25, sedangkan 
terminologi penyetoran pajak adalah pajak yang disetorkan atas beban orang 
lain misalnya PPh Pasal 21 atau Pajak Pertambahan Nilai; 

3. Tempat pembayaran pajak atas rekening kas negara melalui bank-bank 
milik Negara atau Daerah atau Kantor Pos atau tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk.  

 
Ketentuan Yang Mengatur 
  Dalam masalah pengumpulan uang pajak ada beberapa hal yang harus 
dipenuhi yaitu adanya: 
1. Wajib Pajak, yaitu orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk menjalankan kewajiban 
perpajakan, termasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu. Jadi 
pengertian Wajib Pajak yang diminta untuk menjalankan kewajiban 
perpajakan adalah Wajib Pajak menurut ketentuan formal perpajakan 
bukannya Wajib Pajak menurut ketentuan material perpajakan; 

2. Timbulnya pajak yang terutang dan saat terutangnya pajak. Dalam dunia 
perpajakan ada teori yang menentukan timbulnya pajak yang terutang yaitu 
sejak timbulnya obyek pajak pada diri subyek pajak. Saat timbulnya pajak 
yang terutang ditandai dengan saat terjadinya suatu keadaan, peristiwa, atau 
perbuatan (taatbestand) yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan menimbulkan obyek pajak, misalnya penyerahan Barang Kena 
Pajak saat timbulnya pajak yang terutang adalah pada saat penyerahan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan saat terutangnya pajak 
adalah saat ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan kapan 
paling lambat Faktur Pajak harus dibuat, yaitu paling lambat akhir bulan 
berikutnya; 

3. Kapan pajak harus dibayar dan kapan pembayaran tersebut harus 
dilaporkan. Dalam sistem perpajakan saat terutang bukan berarti saat 
pembayaran pajak harus dilakukan, saat pembayaran atas pajak yang 
terutang biasanya ditentukan saat setelah timbulnya pajak yang terutang dan 
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ditentukan “paling lambat dilakukan” dan demikian juga saat pelaporan 
adalah dimana “paling lambat pelaporan” atas pembayaran tersebut harus 
dilaporkan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai contoh 
misalnya dalam transaksi atau penyerahan yang terutang PPN; 

4.  
                                                                                Saat terakhir lap.           
                                                                                      20/6’05        

            
 
 
 
                 April’05                  Mei’05                 15/6’05 
                     Bulan penyerahan                                    saat terakhir  

                pembayaran                                                                    
Saat terakhir FP 

                                                                     dibuat           
 

Berdasarkan ketentuan bulan transaksi penyerahan yang terjadi bulan 
April’05 maka pembuatan Faktur Pajak dapat (tidak harus) dilakukan pada 
akhir Mei ’05 (catatan: kecuali sebelum penyerahan sudah ada pembayaran) 
dan penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni ’06 dan 
laporan atau Surat Pemberitahuan disampaikan tanggal 20 Mei ’06. Oleh 
karena itu pemeriksaan pajak dengan cara equalisasi peredaran menurut 
Surat Pemberitahuan PPh dengan penjumlahan penyerahan dalam satu 
tahun pajak adalah suatu hal perlu tindakan kehati-hatian.         

 Dalam kaitannya dengan uraian tersebut dimuka Ketentuan Umum 
Perpajakan (KUP) Pasal 10 ayat (2) KUP memerintahkan kepada Menteri 
Keuangan untuk mengeluarkan keputusan tentang tata cara pembayaran, 
penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. Kemudian sebagai koridor yang harus dipatuhi oleh Menteri 
Keuangan dalam menerbitkan keputusan adalah: 
1. Pasal 9 ayat (1) KUP yang menyatakan memberikan kewenangan kepada 

Menteri Keuangan untuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 
tanggal 15 setelah saat atau Masa  Pajak berakhir; 
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2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) KUP yang  mengatur batas waktu pelaporan 
yaitu untuk Masa paling lambat tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak dan 
untuk Tahunan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak berakhir. 

Beberapa Keputusan yang mengatur amanah tersebut adalah sebagai berikut:  

No Jenis Pajak/Jenis 
Pemotongan/Pemungutan 

Pembayaran selambat-
lambatnya tanggal 

Pelaporan selambat-
lambatnya tanggal 

1. PPh pasal 25 15 bulan berikutnya 20 bulan berikutnya 

2. PPh pasal 21 10 bulan berikutnya 20 bulan berikutnya 

3. PPh pasal 22 Bendahara Pada hari yang sama 14 bulan berikutnya 

4. PPh pasal 22 semen/kertas/ 
baja/otomotif 

15 bulan berikutnya 20 bulan berikutnya 

5. PPh pasal 22 Bea Cukai Satu hari setelah 
pemungutan 

7 hari setelah 
penyetoran 

6. PPh pasal 22 Migas Sebelum DO ditebus 20 bulan berikutnya 

7. PPh pasal 23 10 bulan berikutnya 20 bulan berikutnya 

8. PPN/PPnBM 15 bulan berikutnya 20 bulan berikutnya 

9. PPN/PPnBM Bendahara 7 bulan berikutnya 14 hari setelah akhir 
masa pajak 

10. PPN/PPnBM BC Satu hari setelah 
pemungutan 

7 hari setelah 
penyetoran 

11. PPN atas BBM & gas/terigu 
dan gula 

Sebelum DO ditebus 20 hari setalah akhir 
masa pajak 

 Dari uraian tersebut sebenarnya para pemotong pajak dan/atau 
pemungut pajak rata-rata menerima keuntungan penggunaan uang pajak dari 
saat pemungutan atau pemotongan sampai dengan saat terakhir penyetoran 
harus dilakukan.   
 
Bukti Pembayaran Pajak 

Sekalipun undang-undang tidak mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk 
Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana yang akan dipergunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak, namun pengertian dalam 
ketentuan Pasal 10 ayat (2) KUP yaitu tentang tata cara pembayaran, penyetoran 
pajak yang kewenangannya diberikan kepada Menteri Keuangan menyiratkan 
bahwa pengertian bentuk Surat Setoran Pajak sebagai sarana pembayaran atau 
penyetoran pajak dan sekaligus sebagai bukti pembayaran pajak keputusannya 
diserahkan kepada Menteri Keuangan. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan kewenangan yang 
diberikan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
serentetan Surat Keputusan tentang bukti pembayaran pajak yaitu melalui: 

a. SK Direktur Jenderal Pajak Nomor 169/ PJ./ 2001 tanggal 12 Feb 2001; 
b. SK Direktur Jenderal Pajak Nomor 101/ PJ./ 2003 Tanggal 3 April 2003; 
c. SK Direktur Jenderal Pajak Nomor 194/ PJ./ 2003 Tanggal 30 Juni 2003. 

Yang menentukan beberapa macam bentuk sarana pembayaran dan penyetoran 
pajak sebagai berikut: 
 
Surat Setoran Pajak (SSP) Standar 
 Adalah surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor penerimaan 
pembayaran yaitu Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang telah ditunjuk dan 
berfungsi sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (dikenal kode formulir F.2.0.32.01). 
Adapun tata cara penggunaan SSP Standar ini adalah sebagai berikut:  

a. Dapat dipergunakan untuk semua jenis pembayaran pajak baik pajak-
pajak biasa (yang tidak bersifat final) dan pajak-pajak yang bersifat final 
kecuali untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 
Perolehan Atas Tanah dan atau Bangunan dimana untuk kedua bentuk 
pembayaran ini menggunakan sarana tersendiri; 

b. Satu SSP standar hanya dapat dipergunakan untuk membayar satu jenis 
pajak, untuk satu Masa Pajak atau Tahun Pajak. Ini bukan berarti bahwa 
pembayaran lebih dari satu jenis pembayaran hanya dengan 
menggunakan satu SSP ini kemudian menjadi batal atau tidak diakui 
sebagai pembayaran. Pengertian hanya satu jenis pajak adalah bahwa 
pembayaran dengan satu SSP untuk lebih dari satu jenis pajak tersebut 
ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan oleh pihak Kantor Pelayanan 
Pajak;  

c. Berkaitan butir b tersebut dengan pertimbangan jenis pajak dan Masa 
Pajak/Tahun Pajak yang berbeda maka dalam penggunaannya 
menggunakan masing-masing kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 
dan Kode Jenis Setoran (KJS), misalnya pembayaran PPh Pasal 25 Masa 
atas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kode MAP. 0115 KJS. 100 yang 
masing-masing nomor kode tersebut tertera di lembar belakang lembar 
pertama Surat Setoran Pajak (SSP); 
Catatan : Kode MAP sebagaimana tersebut dimuka dapat saja setiap saat 
berubah sesuai dengan kebutuhan.   
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d. Pembayaran pajak menggunakan SSP ini dapat dilakukan di lokasi 
pembayaran (di seluruh Indonesia) sekalipun bukan di lokasi Kantor 
Pelayanan Pajak. Misalnya Wajib Pajak terdaftar di Semarang, dapat 
membayar pajak dengan SSP ini misalnya di Bank Persepsi Surabaya. 
Namun demikian untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
mungkin akan mengalami kesulitan karena Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah berkaitan erat dengan Penerimaan Daerah;   

e. Pembayaran dengan menggunakan SSP ini ditulis dalam rangkap empat, 
sedangkan untuk penyetoran pajak dibuat dalam rangkap lima, yang 
masing-masing adalah: 

• lembar pertama untuk arsip Wajib Pajak; 

• lembar kedua untuk KPP melalui KPKN; 

• lembar ketiga sebagai Surat Pemberitahuan atau sebagai lampiran 
dalam Surat Pemberitahuan; 

• lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran; dan 

• lembar kelima untuk arsip pemungut/pemotong pajak.   
Catatan:  

pengertian pembayaran adalah pajak-pajak atas beban sendiri, 
sedangkan penyetoran adalah pajak yang dipungut atau dipotong 
oleh pihak lain. Jadi penyetor pajak adalah pihak yang memotong 
atau memungut pajak.  

f. Wajib Pajak berdasarkan kebutuhan dapat menggandakan bentuk SSP 
ini selama ukuran dan isinya tetap. 
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Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus  
 Surat Setoran Pajak ini merupakan hasil cetakan khusus dari Kantor 
penerima pembayaran yaitu Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi yang 
telah melakukan perjanjian kerja sama Monitoring Pelaporan Penerimaan Pajak 
(MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tata cara pembayaran dengan 
SSP khusus ini adalah sebagai berikut: 
a. Pembayaran pajak ini hanya dapat dilakukan pada Bank-bank yang telah On 

Line dengan cara melakukan perjanjian kerja sama MP3 dengan Direktorat 
Jenderal Pajak;     

b. Wajib Pajak mengisi formulir yang telah ditentukan oleh kantor penerima 
pembayaran (Bank), setelah diteliti oleh teller kantor penerima pembayaran 
kemudian dicetak SSP Khusus oleh kantor penerima pembayaran dengan 
menggunakan mesin transaksi atau alat lain yang telah ditetapkan dalam 
perjanjian; 

c. SSP Khusus ini mempunyai fungsi dan sifat yang sama dengan SSP Standar 
dan hanya dapat untuk membayar satu jenis pembayaran, satu Masa Pajak 
atau satu tahun Pajak; 

d. SSP Khusus ini hanya dapat untuk membayar pajak oleh Wajib Pajak yang 
telah memiliki NPWP, kecuali pembayaran sebagai berikut: 

• Fiskal Luar Negeri (Kode MAP 0118-100) yang dibayar pada counter-
counter di bandara atau pelabuhan laut; 

• PPh Pasal 26 Subyek Pajak Luar Negeri (kode MAP 0117 untuk semua 
jenis setoran pajak); 

• PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi 
perusahaan (kode MAP 0131-104); 

• PPN atas pemanfaatan BKP tak berwujud atau JKP dari luar Daerah 
Pabean (kode MAP 0131-101 atau 0131-104); 

• PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor (MAP 0113 dan 0132) atas barang 
bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan kiriman 
pos sebagaimana diatur oleh DJBC;   

• PPh Pasal 22 dan PPN DN yang dipungut Bendahara; 

• PPh Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan atau Bangunan yang 
dilakukan oleh Orang Pribadi tanpa NPWP (kode MAP 0118-402 dan 
0118-403) ; 

• PPN untuk kegiatan membangun sendiri oleh OP (0113- 403). 
e. Khusus untuk pembayaran PPh Pasal 25 maka pembayaran dengan SSP 

khusus ini sekaligus dianggap sebagai Laporan ke Kantor Pelayanan Pajak, 
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sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera dalam SSP khusus 
(Keputusan Bersama DJA dan DJP No.Kep-76/A/2002 dan 
No.288/PJ/2002 Tanggal 19 Mei 2002); 

f. Pembayaran pajak secara  On Line  dengan SSP khusus dianggap sebagai 
bukti pembayaran yang sah manakala telah diberikan Nomor Transaksi 
Bank atau Pos (NTB) dan atau Nomor Transaksi Pembayaran Pajak 
(NTPP).  

Catatan :   
NTPP adalah nomor bukti pembayaran/ penyetoran pajak yang diterbitkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan sistem penomoran 
secara otomatis yang dicantumkan dalam SSP khusus pada saat penyetoran 
pajak dilaksanakan. 
 

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) 
  Surat Setoran Pajak ini dipergunakan oleh Importir atau wajib bayar 
dalam rangka impor yang hanya dipergunakan membayar atau menyetor pajak 
di Bank Devisa Persepsi yang sekota atau sewilayah kerja dengan Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai. Misalnya impor dilakukan di Pelabuhan Tanjung 
Priok Jakarta maka tempat penyetoran adalah Bank Devisa Persepsi yang ada di 
Jakarta. Adapun tata cara pembayaran dengan formulir ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Pemberian Nomor NPWP dalam Surat Setoran Pajak, adalah untuk: 

• penulisan NPWP pada kolom A adalah NPWP dimana Pengimpor 
tersebut terdaftar sekalipun impor tersebut misalnya dilakukan dengan 
handling impor (impor indent); 

• penulisan NPWP untuk pembayaran PPN adalah dimana pemilik 
barang impor tersebut terdaftar; dan 

• penulisan NPWP untuk PPh Pasal 22 adalah dimana Pusat dari usaha 
tersebut terdaftar.  

Contoh: PT. Ogal Agil terdaftar di KPP Palmerah Jakarta dengan NPWP 01. 
234. 567.8. 031. 000 memiliki Cabang di Surabaya dengan NPWP 01. 
234. 567.8. 605. 001. Cabang Surabaya melakukan impor Barang 
Kena Pajak, maka penulisan NPWP adalah: 

• NPWP pada huruf A diisi 01. 234.567. 8. 605.001 apabila impor 
dilakukan sendiri oleh cabang tersebut. Apabila impor dilakukan 
secara handling impor maka NPWP tersebut dituliskan NPWP 
Importirnya; 
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• NPWP PPN dan atau PPnBM dituliskan 01. 234.567. 8. 605. 001  
yaitu NPWP cabang Surabaya; 

• PPh Pasal 22 Impor dituliskan NPWP 01. 234.567. 8. 031. 000. 
b. Penerimaan negara yang berkaitan dengan penggunaan SSPCP ini antara 

lain meliputi: 
 Penerimaan Pabean dan Cukai: 

• Bea Masuk – (kode MAP - 0211); 

• Bea Masuk dari SPM Hibah – (kode MAP - 0212); 

• Denda administrasi (kode - 0218); 

• Penerimaan Pabean lainnya (kode MAP – 0219); 

• Cukai Hasil Tembakau (kode MAP – 0161) 

• Cukai Minuman Mengandung Etil (kode MAP – 0163); 

• Penerimaan Cukai lainnya (kode MAP – 0169); 

• PNBP/ Jasa Pekerjaan (kode MAP – 0547). 
 Penerimaan Pajak: 

• PPN Impor (kode MAP 0132 –100); 

• PPn BM (kode MAP 0134 - 100); 

• PPh Pasal 22 Impor (kode MAP 0113 – 100). 
c. Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka impor ini dibuat 

rangkap 8 (delapan) dengan peruntukan sebagai berikut: 

• Lembar 1 a untuk KPBC melalui penyetor/ Wajib Pajak; 

• Lembar 1 b untuk Penyetor/ Wajib Pajak; 

• Lembar 2a untuk KPBC melalui KPKN; 

• Lembar 2b dan 2c untuk KPP melalui KPKN; 

• Lembar 3a dan 3b untuk KPP melalui Penyetor/ Wajib Pajak; 

• Lembar 4 untuk Bank Devisa Persepsi. 
 

Surat Setoran Cukai Dan Pajak Pertambahan Nilai (SSCP) 
 Surat Setoran Pajak (SSCP) hanya dipergunakan untuk penyetoran 
penerimaan negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak 
Pertambahan Nilai atas tembakau buatan dalam negeri. Adapun tata cara 
penggunaan Surat Setoran Pajak ini adalah sebagai berikut: 
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a. Surat Setoran Pajak ini dibuat rangkap 8 (delapan) dengan peruntukan 
sebagai berikut: 

• Lembar 1a untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib Pajak; 

• Lembar 1b untuk Penyetor/ Wajib Pajak; 

• Lembar 2a dan 2b untuk KPBC melalui KPKN; 

• Lembar 3 untuk KPP melalui Wajib Pajak; dan 

• Lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos. 
b. Pembayaran dianggap sah manakala telah dicantumkan dalam Daftar 

Nominatif Pembayaran (DNP) dari kantor penerima pembayaran (bank) 
dan disahkan oleh pejabat KPKN; 

c. Surat Setoran ini dapat dipergunakan untuk membayar semua jenis 
pembayaran atau penyetoran pajak, kecuali untuk membayar PBB dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. 

 
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK DALAM SELF ASSESSMENT 
SYSTEM 
 
 Pemahaman terhadap mekanisme pembayaran ini adalah penting agar 
tahu arti dari suatu pembayaran pajak serta filosofi dasar yang melandasi 
pembayaran pajak tersebut, khususnya bagi para pelaksana hukum agar tidak 
mengeluarkan keputusan yang salah yang bukan mustahil dapat menimbulkan 
keresahan pada masyarakat, karena pengertian pembayaran pajak adalah 
menyangkut semua lapisan masyarakat dari strata perekomian yang terendah 
sampai yang tertinggi serta yang tidak/kurang berpendidikan sampai dengan 
yang berpendidikan tinggi. Pada era awal reformasi perpajakan dahulu yakni di 
tahun pajak 1985 dan 1986 pernah terjadi keresahan sebagai akibat Direktorat 
Jenderal Pajak pada waktu itu mengeluarkan kebijaksaaan berupa menerbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Angsuran Pajak (dikenal dengan 
SKPKAP) tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu (pemeriksaan dilakukan 
kemudian).  
 Hal yang demikian ini sebagai akibat dari aparat pajak pada waktu itu 
belum siap melakukan pemeriksaan pajak di satu pihak sedangkan di pihak lain 
jangka waktu pengembalian atas klaim restitusi melalui Surat Pemberitahuan 
Tahunan PPh yang diberikan oleh undang-undang yaitu 12 (dua belas) bulan 
sudah hampir habis. Keresahan timbul bukan karena pengembalian kelebihan 
yang tanpa dilakukan pemeriksaan, akan tetapi terminologi yang dipakai yaitu 
“Pengembalian Kelebihan Angsuran Pajak” dan keresahan ini berkembang di 
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lembaga-lembaga pemerintahan yang lain (BPKP, BPK, Sekretariat Negara dan 
mungkin juga di DPR dan Lembaga-Lemabaga Pendidikan Tinggi) dan juga di 
masyarakat. Bayangan masyarakat adalah bagaimana kacaunya administrasi 
pajak bahwa angsuran pajak dapat terjadi lebih bayar sehingga di klaim untuk 
dikembalikan. Image masyarakat umum pada waktu itu adalah bahwa 
pengertian angsuran mengandung maksud bahwa utang pajak sudah diterbitkan 
dan Wajib Pajak membayar dengan cara mengangsur, sebagaimana kebiasaan 
umum yang berlaku dari pengertian angsuran (identik dengan ketentuan pasal 9 
ayat (4) KUP), padahal yang dikembalikan adalah kredit pajak dalam 
pelaksanaan self assessment yang ternyata pada akhir tahun terjadi kelebihan 
pembayaran karena kemungkinan adanya keadaan force majeur di periode 
akhir tahun atau karena mekanisme hukum yang kurang berjalan dengan baik 
sebagai akibat prinsip convenience of payment (memungut pajak tepat pada saat 
timbulnya obyek pajak).  
 Sebagai akibat dari SKPKAP tersebut “kemungkinan” yang menjadi 
alasan dasar awal dari dilegalkannya pejabat BPKP masuk sebagai pemeriksa 
pajak dan berkedudukan sebagai tenaga ahli, sekalipun mereka baru lulus dari 
pendidikan atau orang yang sama sekali tidak/belum tahu undang-undang pajak. 
Padahal sebenarnya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Angsuran Pajak 
(SKPKAP) tersebut sebenarnya pada masa sekarang ini sama dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C KUP sebagai hasil revisi KUP melalui 
UU.No.16 Tahun 2000. 
Catatan: 

1. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Angsuran Pajak tersebut 
sebenarnya hanya sebagai akibat dari kelanjutan bunyi ketentuan 
Pasal 25 (1) UU PPh (yang pada waktu itu mendominasi klaim 
restitusi) yang menggunakan terminologi angsuran pajak, yang 
sebenarnya kurang benar (yang benar adalah kredit pajak). Namun 
anehnya redaksi dalam ketentuan pasal tersebut sampai sekarang 
tidak dilakukan perubahan, sekalipun undang-undang telah 
dilakukan revisi sebanyak dua kali; 

2. Terminologi “angsuran pajak” dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU 
PPh sebenarnya terbawa oleh pola berpikir official assessment, yaitu 
angsuran pembayaran terhadap Surat Ketetapan Pajak Sementara 
(Skp/S) yang dilakukan dalam Masa Pajak Tahun berjalan. 

 Sungguh cukup fatal dari penggunaan terminologi yang tidak baku di 
dalam penyusunan Kitab Undang-Undang, perlu diketahui bahwa dalam 
Hukum Acara Pajak (KUP) tidak mengenal terminologi angsuran pajak dalam 
Tahun Pajak berjalan atau Masa Pajak berjalan. Terminologi “angsuran pajak” 
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dalam KUP timbul manakala terhadap Surat Pemberitahuan yang tidak/telah 
disampaikan Wajib Pajak diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau telah dilakukan 
pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Terhadap surat 
ketetapan yang telah diterbitkan tersebut Wajib Pajak telah mengakui akan 
kebenarannya baik kebenaran yuridis formal maupun keberan yuridis material, 
namun untuk melunasi timbul permasalahan likuiditas, sehingga berdasarkan 
ketentuan Pasal 9 ayat (4) KUP Wajib Pajak dapat mengajukan Surat 
Permohonan Angsuran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran, dan 
permohonan tersebut disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi pengertian 
angsuran atau penundaan pembayaran dalam ketentuan formal perpajakan 
adalah dalam kaitannya dengan utang pajak dalam surat ketetapan pajak.  
 Ketentuan hukum yang ada, Direktur Jenderal Pajak tidak harus 
memberikan persetujuan terhadap permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran tersebut, tetapi dapat memberikan persetujuan. Dalam 
memberikan persetujuan angsuran atau penundaan tersebut Direktur Jenderal 
Pajak harus benar-benar memperhatikan sejarah timbulnya surat ketetapan 
pajak serta jenis surat ketetapan pajak itu sendiri. Misalnya utang pajak dalam 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak yang seharusnya disetorkan dari 
hasil pemungutan yang telah dilakukannya yang tidak atau kurang disetor tidak 
perlu diterbitkan persetujuan angsuran apalagi penundaan pembayaran, karena 
yang bersangkutan telah bertindak seolah-olah dirinya kas negara.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mekanisme Pajak Penghasilan OP/ Badan 
 Pemotongan/Pemungutan: 

- PPh.Ps. 4 ayat (2); 
- PPh Ps.22 ayat (2): 
- PPh Ps.23 ayat (1) huruf b            

 
             PPh.Final 
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          uncreditable                                          31/03 –‘05 
 
 
01/01-‘04      Periode I (PI) 2004                   31/12-‘04           Periode III (P.III) 2005 
                                                                   P.II 

  
Kredit Pajak:                                              A. Penelitian SPT dengan produk: 
Yang dibayar sendiri:                                              STP.Pasal 14 ayat (1) huruf b 
a. PPh Ps.25 Masa  : a 
a. Pk.Pj. STP Ps.14 (1) a : b                  B. Pemeriksaan Pajak kemungkinan 
b. PPh Ps. 29  : c                            Produk:  
c. PPh Ps.24      : d                     a.1. SKPKB Ps. 13 ayat (1) KUP 
Yang melalui pot/put                                          2. SKPLB Ps. 17 atau 17B KUP 
d. PPh Ps.21/23  : e                        3. SKPN  Pasal 17A KUP;   
e. PPh Ps.22      : f                     b. Pembetulan SPT Ps.8ay(3)KUP 
Pengembalian Pendahuluan                              c.Usul Penyidikan Tidak Pidana   
g.Ps.17 C KUP      (g)                   - Pasal 38  atau Ps. 39 KUP 
Total kredit pajak:  .∑ (a s/d f) – g                    C.Pemeriksaan Novum Ps.15 KUP        

     
                                                            
 
     
    Saat Penutupan/ 
                                Saat PPh terutang 

• menyusun Laporan Keuangan 
• menyusun Rekonsiliasi Pajak 
• mengisi SPT  

      
 
 
     Batas akhir penyampaian SPT Tahunan. 
     P.II > P.I =SPT. KB (timbulnya PPh Ps.29). 
     P.II < P.I = SPT.LB. 
     P.II = P.I = SPT N 

 

 
Penjelasan:      
1. Penghasilan sebenarnya baru diketahui pada Periode II (P.II), itupun 

setelah selesai penyusunan Neraca dan daftar Laba/Rugi  namun demikian 
dalam Masa Pajak telah ada kewajiban pembayaran pajak penghasilan yaitu 
melalui pembayaran sendiri atau PPh Pasal 25 dan Pemotongan atau 
Pemungutan oleh pihak ketiga. Adapun filosofi yang melandasi ketentuan 
ini adalah: 
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a. Bahwa pengertian laba atau keuntungan adalah bukannya jumlah 
likuiditas yang menumpuk di Kas atau Bank. Oleh karena itu apabila 
pajak penghasilan baru dikenakan setelah akhir tahun pajak maka besar 
kemungkinan akan mengganggu likuiditas perusahaan. Likuiditas 
perusahaan adalah merupakan bagian dari likuiditas nasional, sehingga 
akumulasi kesulitan likuiditas dari perusahaan-perusahaan sebagai Wajib 
Pajak dengan sendirinya akan mengganggu likuiditas nasional. Oleh 
karena itu diciptakanlah lembaga kredit pajak melalui peraturan 
perundang-undangan perpajakan, artinya bahwa negara untuk sementara 
berhutang kepada Wajib Pajak melalui lembaga PPh Pasal 25. Agar 
utang tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak maka hanya sebesar 
1/12 (seperdua belas) dari pajak tahun yang lalu, dengan berlandaskan 
kepada suatu pemikiran bahwa setiap usaha selalu berharap tahun ini 
memperoleh keuntungan lebih baik dari tahun yang lalu; 

b. Salah satu asas pemungutan pajak adalah convenience of payment, 
artinya pemungutan pajak agar sedekat mungkin dengan timbulnya 
obyek pajak. Pemikiran yang demikian ini menimbulkan metode 
pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan pada saat timbul 
transaksi ekonomi yang dinilai dekat dengan datangnya penghasilan. 
Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kelebihan kredit pajak maka 
jumlah pemotongan atau pemungutan pajak ini dikurangkan terlebih 
dahulu dari pajak yang terutang sebelum dibagi 12 (dua belas) dalam 
menentukan besarnya kredit pajak PPh Pasal 25; 

c. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu apabila terjadi di akhir tahun 
kredit pajak ternyata lebih besar dari pajak yang terutang, maka dapat 
diberikan pengembalian langsung tanpa didahului dengan pemeriksaan 
– Pasal 17C KUP.   

2. Pemungutan pajak secara final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) PPh sebenarnya tidak adil dalam sistem perpajakan yang menganut self 
assessment system; 
3. Sedangkan pemotongan pajak secara final sebagaimana dimaksud 

dengan Pasal 23 ayat (1) huruf  b sebenarnya tidak merugikan Wajib 
Pajak, sekalipun mungkin merugikan negara; 

4. Sedangkan tata cara pemajakan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PPh ada 
baiknya ditinjau kembali, karena tata cara pemajakan yang demikian ini 
sarat dengan: 
a. Legalisasi bentuk pemutihan uang panas dalam masyarakat (bunga 

deposito, serta adanya PP yang menetapkan tidak boleh diusutnya 
oleh  pajak tentang asal usul uang yang didepositokan); 
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b. Pengenaan pajak atas pengalihan tanah dan atau bangunan yang 
menyimpang dari dasar-dasar pengertian pajak penghasilan; 

c. Kewenangan pemerintah dalam mengatur ketentuan hukum 
material Pajak Penghasilan yang tidak terbatas;   

5. Dari gambaran dan uraian tersebut jelas sekali bahwa pembayaran PPh 
Pasal 25 Masa dan pemotongan atau pemungutan pajak dalam Masa 
Pajak untuk Pajak Penghasilan pada dasarnya adalah kredit pajak sejalan 
dengan pengertian yang ada dalam ketentuan formal perpajakan; 

6. Tata usaha pembayaran dalam periode I dilaksanakan di unit kerja 
Pengawasan Pembayaran Masa, baik yang bersifat final maupun yang 
bukan final (dapat dikreditkan). Dan pembayaran selama P.I sampai 
dengan P.II adalah pembayaran terhadap “Pajak Yang Terutang”, 
sedangkan pembayaran dalam periode III adalah pembayaran terhadap 
“Utang Pajak” yang diadministrasikan di unit kerja Tata Usaha Piutang 
Pajak.  

7. Pengertian Pajak Yang Terutang adalah pajak yang terutang pada suatu 
saat, Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sedangkan 
pengertian Utang Pajak adalah pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 
kenaikan; 

8. Khusus dalam periode III, apabila diterbitkan: STP (A) atau SKPKB 
(B.b) atau SKPKBT (C), maka mekanismenya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
tgl.penerbitan STP; 
SKPKB;SKPKBT 
              Pasal 9 ayat (3) KUP (sebulan)      Jatuh         Lewat Jatuh Tempo 

                                                              Tempo     
                  Kemungkinan yang                    Apabila tidak lunas, 

  Dilakukan WP    kemungkinannya adalah:
  
6/5-’05                        6/6-’05   

a. melunasi utang pajak s.d. 6/6-’05 atau        a.  Diterbitkan STP Bunga  
b. mengajukan angsuran pembayaran/                Penagihan 14(1) jo19(1) 
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penundaan pembayaran – Ps.9                        KUP  
       Ayat (4) KUP 
c. mengajukan keberatan, dengan batas          b.  Penagihan Paksa;    

3 (tiga) bulan sejak 6/5-2005. 

                                                                           Batas akhir 
                                                                            pelunasan    

Penjelasan: 
1. Pengertian sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) KUP 

bukanlah bentuk fasilitas, namun karena pertimbangan jangka waktu yang 
diperlukan untuk arus dokumen. Pengertian ini dalam sistem komputer 
Ketetapan dan Kearsipan dijabarkan dari suatu tanggal ke tanggal yang sama 
pada bulan berikutnya, bukan ke satu hari sebelum tanggal pada bulan 
berikutnya. Namun demikian tidak perlu kiranya dipermasalahkan karena 
selain tidak material perbedaannya juga sama sekali tidak merugikan Wajib 
Pajak;   

2. Apabila Wajib Pajak kurang yakin terhadap perhitungan Kantor Dirketur 
Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak maka sebelum dirinya mengajukan 
surat permohonan keberatan dapat mengajukan permohonan untuk 
mendapat penjelasan secara tertulis akan hal-hal yang menjadi dasar 
diterbitkannya SKPKB/SKPKBT/SKLB/SKPN – Pasal 25 ayat (6) KUP. 
Hikmah dari lembaga permohonan penjelasan tertulis tersebut agar Wajib 
Pajak dapat mempertimbangkan masak-masak apakah jadi mengajukan 
keberatan atau apakah ada alasan untuk mengajukan keberatan, kemudian 
apabila tidak ada alasan untuk mengajukan keberatan apakah akan langsung 
dibayar lunas atau apakah akan mengajukan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran; 

3. Setelah menerima penjelasan tertulis dari kantor Direktorat Jenderal Pajak, 
maka Wajib Pajak dapat mempertimbangkan apakah akan terus 
mengajukan surat permohonan keberatan atau melunasinya, karena 
pertimbangan bahwa perhitungan telah benar; 

4. Apabila Wajib Pajak telah meyakini bahwa perhitungan ketetapan telah 
benar dan ternyata kondisi likuiditas tidak siap untuk melakukan pelunasan 
pada saat jatuh tempo, maka dirinya dapat mengajukan permohonan 
angsuran pembayaran atau penundaaan pembayaran; 

5. Apabila Wajib Pajak yakin bahwa hal-hal yang menjadi dasar diterbitkannya 
surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN) adalah tidak 
benar atau kurang benar sehingga berakibat kepada besarnya utang pajak 
yang dirasa memberatkan dirinya, atau jumlah kerugian yang lebih kecil dari 
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yang seharusnya, maka Wajib Pajak sebelum mengajukan surat 
permohonan keberatan dapat mengajukan surat permohonan untuk 
diberikan penjelasan tertulis dari pihak kantor Direktorat Jenderal Pajak, 
dan penjelasan tertulis tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar menyusun 
alasan keberatan.  

 Dalam kasus pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) maka harus benar-benar diperhatikan satu hal yakni 
dasar hukum dari penerbitan SKPKB tersebut apakah Pasal 13 ayat (1) huruf 
a/c  atau  SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b/d KUP. Dalam kasus pengajuan 
keberatan terhadap SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) 
huruf b/d  maka Wajib Pajak harus membuktikan akan ketidakbenaran dari 
surat ketetapan pajak tersebut. 
 Mengapa demikian? Hal ini di sebabkan karena penerbitan SKPKB 
Pasal 13 ayat (1) huruf b atau d sebelumnya didahului dengan suatu ”dakwaan” 
yaitu: 

• untuk huruf b, dakwaan bahwa Wajib Pajak telah ditegur dan tetap tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana tanggal yang ditetapkan 
dalam surat teguran, atau 

• untuk huruf d, Wajib Pajak tidak menyelenggarakan ketentuan Pasal 28 
KUP (kewajiban menyelenggarakan pembukuan) dan Pasal 29 KUP (tidak 
melayani jalannya pemeriksaan). Dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf d 
ini kedua pelanggaran tersebut adalah bersifat kumulatif. 

    
 
 
 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka mekanismenya sbb: 

SKPLB Pasal 17 
1. Tanggal 6/5-’05 SKPLB 

diterbitkan; 
2. Wajib Pajak mengajukan 

permohonan pengembalian; 
Pasal 11 ayat (2) KUP. 

3. PMKP diterbitkan paling lambat 
satu bulan  sejak surat 
permohonan restitusi 
disampaikan; 

SKPLB Pasal 17B 
1. Tanggal 6/5-’05 SKPLB 

diterbitkan; 
2. Tanggal 6/6-’05 saat paling lambat 

penerbitan SPMKP; 
Pasal 11 ayat (2) KUP 

3. Penerbitan SPMKP setelah tanggal 
tersebut butir b negara membayar 
bunga 2 % (dua persen) sebulan 
terhitung sejak tanggal tersebut 
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Pasal 11 ayat (2) KUP; 
4. Penerbitan setelah tanggal 

tersebut c, negara membayar 
bunga 2 % (dua persen) sebulan 
yang dihitung sejak tanggal yang 
seharusnya diterbitkan sampai 
dengan tan-gal penerbitan 
SPMKP; 
Pasal 11 ayat (3) KUP. 

huruf b sampai dengan tanggal 
penerbitan SPMKP; 

Pasal 11 ayat (3) KUP 
  
 
 

 Dari uraian tersebut maka jelas sekali bahwa ada perbedaan yang 
mendasar antara SKPLB sebagai produk Pasal 17 KUP dan SKPLB sebagai 
produk Pasal 17B KUP dan khususnya adalah perbedaan dalam menerbitkan 
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagai realisasi 
pengembalian kelebihan dalam SKPLB yang menjadi hak Wajib Pajak tersebut. 
Oleh karena pelaksanaan tata usaha hilir sebagai akibat diterbitkannya SKPLB 
tersebut adalah tidak sama antara SKPLB Pasal 17 dan Pasal 17B maka sudah 
sewajarnya apabila di dalam penerbitan SKPLB dibedakan secara tertulis dari 
masing-masing SKPLB, misalnya SKPLB Pasal 17 atau SKPLB Pasal 17B. 
Apabila dalam penebitan SKPLB tersebut tidak dibedakan secara jelas, maka 
dengan sendirinya akan menyulitkan unit kerja yang bertugas menerbitkan 
SPMKP, karena SKPLB Pasal 17 perlu adanya surat permohonan di satu pihak 
sedangkan di pihak lain SKPLB Pasal 17B tidak perlu surat permohonan.   
 Mengapa Wajib Pajak mengajukan angsuran atau penundaan 
pembayaran? Dalam kaitannya dengan pertanyaan tersebut sebagai jawabannya 
adalah bahwa dalam kasus ini Wajib Pajak sebenarnya telah menyetujui 
kebenaran dari diterbitkannya surat ketetapan pajak, baik kebenaran formal 
(dasar hukum penerbitan) maupun dasar hukum material (perhitungan 
besarnya penghasilan kena pajak). Namun demikian oleh karena Wajib Pajak 
baru dalam kesulitan likuiditas yang bersifat sementara maka dirinya dapat 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, oleh karena 
itu dalam pelaksanaan penagihan pajak selanjutnya apabila Wajib Pajak 
bertindak wan prestasi dalam pelaksanaan angsuran pajak atau penundaan 
pembayaran maka penerbitan Surat Teguran tidak diperlukan lagi, dapat 
langsung diberitahukan Surat Paksa. 
 
Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai 

1/6-’05                                                           30/6-’05         15/7-‘05              
                           Bulan Takwim                                                          20/7-’05                 
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                       (Masa Pajak mis.Juni-‘05)               akhir 
                                                                                Masa 
              Transaksi dalam Masa Pajak: 

a. Transaksi penyerahan BKP/JKP                     Penyetoran  
      kepada pembeli- memungut  PPN: P (K)      Kekurangan dari 
b. Transaksi perolehan BKP/JKP dari                 SPT (KB)   

Penjual – dipungut PPN  : P (M)                     
                                                                                     Penyampaian SPT           
                                                                     Akhir Masa/ bu-        paling lambat 
                                                                         lan takwin. 
                                                          Tugas PKP : menutup Bk.  
                                                        Penyerahan dan Bk.Perolehan 
                                                        Dan menyampaiakan SPT, apabila 
                                                         1. P (K)  > P(M) - SPT. (KB) 
                                                         2. P (K) < P (M) - SPT. (LB) 
                                                         3. P (K)  =  P (M) -  SPT (N)      

 
 

 
 
Catatan: 

Dalam praktek pelaksanaan penerbitan SKPLB maka tidak pernah 
dibedakan antara SKPLB Pasal 17 dan SKPLB Pasal 17B, sehingga 
untuk menghindari kesalahan di dalam pengembalian di unit kerja hilir 
(Unit Kerja Rekonsiliasi) semua Wajib Pajak diminta untuk mengajukan 
permohonan pengembalian sekalipun SKPLB nya adalah Pasal 17B. 
Kondisi yang demikian ini membuat performen Direktorat Jenderal 
Pajak tidak baik di depan Wajib Pajak. 

 Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal penyetoran 
dan atau pelaporan pajak sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perpajakan 
selama satu tahun pajak atau Surat Pemberitahuan Tahunan, tidak sebagaimana 
halnya dalam Pajak Penghasilan atas orang pribadi maupun badan. Namun 
demikian satu hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian surat 
pemberitahuan PPN sebagai Laporan Pertanggungjawaban terhadap 
pelaksanaan PPN maka sebenarnya apa yang harus dilaporkan Pengusaha Kena 
Pajak adalah bukannya rekap dari Buku Perolehan dan Buku Penyerahan yang 
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ditutup pada setiap akhir bulannya, akan tetapi berupa pemindahan Buku 
Perolehan dan Buku Penyerahan bulanan.  
 Oleh karena itu sebaiknya penggunaan Buku Perolehan dan Buku 
penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUP tentang 
pengertian “Pembukuan” dilaksanakan saja dengan model “Buku PPN 
Lampiran 1195 A1, A2 dan A3” dan juga “Buku PPN Lampiran PPN B1, B2, 
B3 dan B4”. Bentuk Kartu yang setiap akhir bulan dapat dicetak atau tinggal 
memindahkan ke dalam Lampiran Surat Pemberitahuan apabila pembukuan 
diselenggarakan secara komputerisasi atau tinggal memfotokopi apabila 
pembukuan masih diselenggarakan secara manual. Dengan cara demikian maka 
Pengusaha Kena Pajak tidak direpotkan dengan penutupan buku bulanan dan 
melakukan pemindahan buku tersebut ke dalam Lampiran Surat 
Pemberitahuan pada setiap akhir Masa/bulan. 
Catatan: 

Apabila kita perhatikan dengan seksama maka mekanisme dalam 
pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai adalah hampir sama dengan 
mekanisme dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 
21. Oleh karena itu penulis sejak awal tax reform selalu menyarankan 
agar pengawasan pemotongan PPh pasal 21 adalah dilakukan secara 
bulanan. Lembaga Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21 Tahunan atau 
SPT 1721 hanya menimbulkan: 
a. Pengawasan pihak Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi teledor 

karena terfokus pada SPT 1721 (SPT Tahunan); 
b. Dengan pengawasan yang teledor tadi seolah-olah memberikan 

kesempatan kepada pemotong pajak untuk menggunakan terlebih 
dahulu uang pajak dari hasil pemotongan tersebut, penggeseran 
bulan penyetoran atau bahkan penggelapan pemotongan yang 
telah dilakukan pada setiap bulannya ke tahunan; 

c. Berdasarkan butir b tersebut maka timbul penumpukan 
pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap bulan menjadi setiap 
tahun disatu pihak, padahal perhitungan pemotongan bulanan itu 
sendiri telah dilakukan dengan cara disetahunkan;  

d. Laporan SPT Tahunan PPh 21 (1721) tidak menggambarkan asas 
pemungutan pajak yang ekonomis.  

 
ARUS  DOKUMEN  BUKTI  PEMBAYARAN  PAJAK 
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 Gambar arus dokumen pembayaran pajak disajikan dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak baik sebagai Surat Pemberitahuan Masa 

maupun sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan diterima KPP melalui 
Tempat Pelayanan Terpadu sebagai laporan dari Wajib Pajak; 

2. Setelah diteliti oleh petugas TPT direkam dengan keluaran : 
a. Bukti Tanda Terima Surat Masuk; 
b. LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). 

3. Setelah itu oleh TPT bersama dengan LPAD original dokumen lembar ke-3 
(ketiga) tersebut disalurkan ke masing-masing seksi tergantung Mata 
Anggaran Penerimaan (MAP) yang ditulis oleh Wajib Pajak; 

4. Lembar kedua diterima KPP melalui Seksi Penerimaan/Unit kerja 
Rekonsiliasi dari KPKN bersama dengan DA.08.01; 

5. Kemudian dilakukan sortir, direkam dan disalurkan ke masing-masing seksi 
yang antara lain berupa: 
a. Daftar Nominatip Penerimaan (DNP); 
b. Daftar Rekap Surat Perhitungan (SPH) yang diterima; 
c. Daftar Rekap SPS Retur dari seksi lain karena salah kirim, dan 
d. Daftar Rekap Pemindah Bukuan (PBk). 

I.Wajib Pajak 

 
Lembar ke-3 SSP sbg  
SPT  atau sebagai  
lampiran  SPT 

lapor 
 
Tempat Pelayanan 
Terpadu   (TPT) 
 
 
 
 
  
 
*  LPAD (Lembar 

Pengawasan Arus 
Dokumen), dan 

* Lembar ke-3 SSP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.    KPKN 

I.  Penagihan   

di catat dalam: 
KP.Rikpa 4.31 
KP.Rikpa 4.23 
KP.Rikpa 4.28 

 
 
 
II. PPh. OP. 
Dicatat dalam : 
 Bk.Pengawasan 
Pembayaran. 

 
 
 
III. PPh.Badan 
Dicatat dalam: 
  Bk.Pengawasan 

 Berkas Th.Berjalan 
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        DA.08.01 
 

KPP 
Unit  kerja Rekonsiliasi 

sortir &  
perekaman 

          lembar -2 
 

 
 

1. Rekap DNP. 
2. Rekap SPH/ SPS  

retur & PBk 
 

Pembayaran. 
 

 
 
IV. PPh Pot Put 
Dicatat dalam: 
Bk.Pengawasan 
Pembayaran. 

 
 
 
V. PPN/ PPn BM 
Dicatat dalam: 
Kartu Pengawasan 
Pembayaran 

 
 
 

6. Oleh masing-masing seksi setelah dicatat atau dicek dalam komputer, 
diarsipkan ke dalam anak berkas tahun berjalan; 

7. Terhadap Surat Setoran Pajak yang menjadikan pajak seharusnya dibayar 
atau utang pajak terjadi kurang bayar, maka petugas dari masing-masing 
seksi tersebut menerbitkan Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak, yaitu: 
a. untuk seksi PPh OP, Badan atau Pot Put serta PPN diterbitkan STP 

Pasal 14 ayat (1) huruf a atau huruf  b jo Pasal 14 ayat (3) KUP; 
b. untuk seksi Penagihan menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 14 ayat 

(1) huruf c jo Pasal 19 ayat (1) KUP, apabila pembayaran telah lewat saat 
jatuh tempo. 

 
RANGKUMAN 
 
1. Formulir Surat Setoran Pajak adalah sebagai sarana pembayaran pajak;  
2. Pengertian Surat Setoran Pajak yaitu antara lain: 

a. Surat Setoran Pajak Standar; 
b. Surat Setoran Pajak Khusus; 
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b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak, yang digunakan dalam 
rangka impor; dan 

c. Surat Setoran Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai.  
3. Pada setiap SSP Standar tertulis Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 

dan Kode Jenis Penerimaan (KJS), sebagai pengganti Rubrik penerimaan 
pada masa yang lalu; 

4. Semua pembayaran yang dimaksudkan untuk Masa berjalan atau Tahun 
berjalan sebenarnya adalah kredit pajak, bukan sebagai bentuk angsuran 
pajak;  

5. Semua bentuk pembayaran pajak tersebut diadministrasikan ke dalam 
Berkas Tahun Berjalan kecuali pembayaran utang pajak dalam Surat 
ketetapan pajak yang diadministrasikan dalam Klaimban Lembar Surat 
Ketetapan; 

6. Sebagai bukti pembayaran yang sah Direktur Jenderal Pajak/Kantor 
Pelayanan Pajak hanya mengakui lembar ke-2 (dua) Surat Setoran Pajak, 
sekalipun hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut karena 
menimbulkan persengketaan; 

7. SSP sebagai bukti pembayaran diterima oleh seksi-seksi dari unit kerja 
rekonsiliasi yang menerima pengiriman/pengambilan bukti tersebut dari 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) melalui Surat Penganatar 
DA.08.01, atau dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai 
Pengelola Penerimaan apabila dalam satu Kota terdapat beberapa KPP; 

8. Lembar ke-3 (tiga) Surat Setoran Pajak diterima oleh Seksi-seksi pengelola 
dari unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu, sebagai Surat Pemberitahuan 
maupun sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan; 

9. Terhadap lembar ke-2 (dua) yang tidak kunjung diterima dalam batas waktu 
yang wajar, sedangkan lembar ke-3 (tiga) dari SSP sudah ada maka Seksi 
perlu menyurati Bank penerima pembayaran dan ditindaskan kepada 
KPKN; 

10. Secara periodik pada setiap akhir tahun setelah semua pembayaran dalam 
tahun dimaksud dibukukan dan diarsipkan maka masing-masing seksi 
mengirimkan Berkas Tahun Berjalan tersebut ke unit kerja Tata Usaha 
Perpajakan /korlak TAPSIP. 

 
LATIHAN 
 
1. Jelaskan apa yang di maksud dengan Surat Setoran Pajak! 
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2. Jelaskan berapa jenis bentuk Surat Setoran Pajak! 
3. Berapa lembar Surat Setoran Pajak diterima oleh unit kerja pengelola dan 

dari mana saja unit kerja pengelola menerima Surat Setoran Pajak? 
4. Jelaskan Surat Setoran Pajak lembar berapa sebagai bukti pembayaran, dan 

jelaskan  mengapa Direktorat Jenderal Pajak menganggap demikian! 
5. Langkah apa yang harus diambil oleh pengelola Surat Setoran Pajak apabila 

pada waktunya ternyata SSP lembar ke-2 (dua) tidak ada? Dan jelaskan apa 
yang mungkin terjadi apabila SSP lembar ke-2 (dua) tidak ada? 

6. Jelaskan apa saja yang menjadi penyebab adanya SSP yang tidak dapat 
sampai kepada tujuan pembayaran! 

7. Apakah Bukti Pemindahbukuan dapat disamakan derajatnya dengan Surat 
Setoran Pajak? 

8. Jelaskan mengapa terminologi angsuran PPh 25 dalam Pasal 25 UU PPh 
dianggap kurang pas/benar oleh penulis!   

9. Jelaskan bagaimana tata cara mengarsipkan Pembayaran PPh Pasal 25 
dengan pembayaran pajak lain yang bersifat final di dalam Anak Berkas 
Tahun Berjalan! 

10. Dimanakah pembayaran PPh Pasal 24 harus diarsipkan? 
11. Apakah pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan sekali untuk Masa 12 

(dua belas) bulan? Berikan argumentasi yang mendasari atas jawaban 
saudara! 

12. Apakah Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan kewajiban 
pembayaran PPh Pasal 25? Dan atas jawaban saudara berikan apa yang 
menjadi dasar hukumnya?   

13. Berikan pendapat bebas saudara sebagai seorang pelaksana hukum tentang 
tidak diakuinya sebagai bukti pembayaran atas SSP lembar ke-3 dan ke-1 
apabila lembar keduanya tidak ada? 

14. Berikan jawaban bebas saudara, apakah menurut saudara masih diperlukan 
Buku Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa di KPP! 

15. Terhadap Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak diwajibkan melaporkan 
pembayarannya, apakah demikian pula terhadap pembayaran surat 
ketetapan pajak?  



 
 
 

BAB 5 
 

PENGELOLAAN  
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN 

 
 
 
DASAR  HUKUM 
 
Pengertian Surat Pemberitahuan 
 Pasal 1 angka 10 KUP mengatakan: 

“ Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek 
pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Pasal 1 ayat (12) KUP mengatakan: 
“Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat Pemberitahuan untuk 
suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. 
 

Pembahasan pengertian Surat Pemberitahuan: 
 Definisi Surat Pemberitahuan ini telah mengalami perubahan dari bunyi 
aslinya yaitu dengan ditambahkannya redaksi “dan atau” serta redaksi “obyek 
dan bukan obyek pajak” yang akibatnya merubah total pengertian dasar dari 
Surat Pemberitahuan, dan yang menjadi pertanyaan adalah dengan alasan apa 
bukan obyek pajak dilaporkan serta apa akibatnya apabila bukan obyek tersebut 
tidak dilaporkan?  Dari pengertian umum sebagaimana dinyatakan dalam 
ketentuan tersebut maka Surat Pemberitahuan adalah Surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melaporkan: 
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a. Penghitungan dan atau pembayaran pajak. Sejalan dengan sistem self 
assessment maka setiap Wajib Pajak oleh undang-undang diminta untuk 
menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan membayarnya sendiri 
serta melaporkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1) KUP. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan maka perhitungan pajak 
tersebut adalah perhitungan pajak terutang tahunan, atau Bagian Tahun 
Pajak bagi Wajib Pajak yang mengenal Bagian Tahun Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf  a UU Pajak Penghasilan.  

b. Pembayaran saja. Adakalanya ada pembayaran pajak yang tidak 
memerlukan perhitungan sebelumnya misalnya pembayaran PPh. Pasal 25, 
pembayaran atas utang pajak dalam surat ketetapan pajak, dan inipun harus 
dilaporkan menurut ketentuan undang-undang;   

c. Obyek pajak dan atau  bukan obyek pajak. Pengertian bukan obyek pajak 
adalah juga termasuk didalamnya penghasilan yang telah dikenakan pajak 
final, sekalipun tidak ditambahkan dalam perhitungan penghasilan kena 
pajak namun tetap harus dilaporkan untuk mengantisipasi pembuktian 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf  p UU. PPh. Demikian pula dalam kasus 
Surat Pemberitahuan Pajak ada kemungkinan penyerahan atau perolehan 
barang atau jasa yang bukan merupakan barang kena pajak atau jasa kena 
pajak yang tercampur dalam satu kegiatan usaha; 

d. Bukan obyek pajak. Suatu pertanyaan timbul yaitu mengapa bukan obyek 
pajak harus dilaporkan? Pelaporan bukan obyek pajak ini ada dalam Surat 
Pemberitahuan PPN yang seharusnya tidak perlu dilaporkan karena tidak 
ada kaitannya dengan jumlah pajak yang terutang. Permintaan pelaporan ini 
timbul ada kemungkinan karena pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai 
yang melaksanakan penanganan pajak hanya menerima data bersih untuk 
dapat dilaksanakan konfirmasi antara Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai.  Dan 
ini pun sebenarnya sangat sulit dilakukan karena dua hal yaitu: 

• Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal Surat Pemberitahuan 
Tahunan; 

• Pengertian saat terutangnya pajak adalah berbeda antara pengaturan di 
dalam Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penghasilan; 

• Dalam kasus tertentu ada penyerahan barang kena pajak yang menurut 
UU PPN adalah terutang pajak, sedangkan menurut ketentuan Pajak 
Penghasilan adalah bukan sebagai penyerahan atau penjualan atau omset 
misalnya penyerahan untuk dijual atau konsinyasi.   

Pelaporan bukan obyek pajak dalam Surat Pemberitahuan PPN ini 
sebenarnya selain tidak bermanfaat untuk kepentingan Pajak Pertambahan 
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Nilai juga hanya akan memberatkan administrasi Wajib Pajak saja. Berbeda 
dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal menyangkut Pajak Penghasilan 
memang ada bentuk penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yang 
dalam pembukuan atau pencatatan tidak dapat dipisahkan begitu saja dari 
penghasilan usaha yang dijalankannya. Misalnya adalah penghasilan dari 
hibah, bantuan atau sumbangan, iuran dan penghasilan tertentu yang 
diterima dana pensiun, dividen/pembagian laba yang diterima oleh 
Perseroan Terbatas tertentu, bunga obligasi yang diterima perusahaan 
reksadana, bagian laba yang diterima perusahaan Modal Ventura dan masih 
ada yang lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) PPh. 

e. Harta dan kewajiban. Pelaporan ini adalah hal wajar karena setiap 
penghasilan selalu akan terlihat di pengeluaran konsumsi dan pertambahan 
harta (dalam istilah ekonomi Investasi) dan juga utang yang membebani 
harta tersebut; 

  Pelaporan kegiatan menghitung sendiri, membayar pajak yang terutang 
dari hasil perhitungannya adalah sebagai tuntutan lebih lanjut dari ketentuan 
Pasal 12 ayat (1) KUP yaitu bahwa setiap Wajib Pajak wajib menghitung dan 
membayar pajak yang terutang dengan tidak menggantungkan adanya surat 
ketetapan pajak. Perhitungan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak tersebut 
haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi filosofi yang 
mendasari kewajiban menyampaikan pelaporan dari hasil perhitungan pajak 
yang terutang dan membayar pajak yang terutang tersebut adalah ketentuan pasal 
12 ayat (3) KUP yaitu Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan fungsi 
pengawasan dan pembinaan maka dapat menetapkan jumlah pajak yang 
semestinya terutang apabila perhitungan pajak yang terutang menurut Surat 
Pemberitahuan adalah tidak benar. 
Catatan: 

Pengertian Pasal 12 ayat (3) KUP tersebut jangan di mengerti sebagai suatu 
keharusan bagi Direktur Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan. 
Redaksi ”apabila” yang mendahului ayat ini memberikan pengertian bahwa 
kasus pemeriksaan penghitungan pajak sendiri yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak adalah suatu bentuk kasualitas yang dilandaskan pada adanya dugaan 
bahwa Surat Pemberitahuan adalah tidak benar, bukan suatu tugas rutin dari 
Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan atas setiap Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan Wajib Pajak. Penafsiran yang salah 
dari ketentuan ini akan bertabrakan dengan pengertian sebagaimana 
dikandung dalam Pasal 29 ayat (1) KUP. 

Ketentuan yang Mengatur 
  Dalam rangka menampung pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) KUP tersebut ditentukan kewajiban 
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penyampaian Surat Pemberitahuan bagi setiap Wajib Pajak yaitu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) KUP, kurang lebih menyatakan bahwa 
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf latin, angka Arab satuan mata uang Rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 
  Kembali lagi di sini undang-undang mengatakan ”setiap Wajib Pajak” 
apabila ketentuan ini kita kaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tentang 
pendaftaran maka pengertiannya dapat berupa Wajib Pajak baik yang telah 
terdaftar maupun yang belum terdaftar.  Namun demikian bukan berarti bahwa 
setiap Wajib Pajak dengan bebasnya melaksanakan pelaporan dengan modelnya 
sendiri-sendiri dan dengan bentuk-bentuk pelaporan sebagaimana yang 
dikehendakinya. Apabila kondisi ini dibiarkan maka dapat dibayangkan 
bagaimana kacaunya sistem kearsipan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 
menampung atau mengarsipkan Laporan Wajib Pajak yang beragam tadi. 
  Berkaitan dengan uraian tersebut, ketentuan formal perpajakan 
sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan setiap Wajib Pajak 
diwajibkan mengambil sendiri formulir Surat Pemberitahuan yang telah 
ditentukan bentuk dan isinya tersebut – Pasal 3 ayat (2) KUP.     
  

Namun demikian bukan berarti bahwa Menteri Keuangan dapat 
menentukan bentuk dan isi yang harus dilaporkan tersebut secara bebas lepas 
dari konteks kemauan peraturan perundang-undangan, bentuk pelaporan 
melalui Surat Pemberitahuan harus sesederhana mungkin dengan tidak banyak 
faktor kesulitan apalagi bernuansa jebakan. Beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh Menteri Keuangan dalam menentukan bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan serta yang harus dilampirkan adalah: 
a. Ketidaklengkapan Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan melalui Surat 

Pemberitahuan yang karena kurang atau tidak lengkapnya formulir Surat 
Pemberitahuan adalah bukan kesalahan Wajib Pajak dan tidak dapat 
ditimpakan kesalahan tersebut kepada Wajib Pajak; 

b. Undang-undang pajak sekalipun dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) PPh 
mengenal tiga macam bentuk Subyek Pajak yaitu bentuk Orang pribadi, 
bentuk Badan dan Bentuk Usaha Tetap, namun dari sudut pandang 
pelaksanaan kewajiban perpajakan penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan hanya mengenal dua bentuk yaitu Wajib Pajak yang 
menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak yang menggunakan Norma 
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Penghitungan Penghasilan Neto, dan apabila ini diperluas maka ditambah 
dengan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja dan 
penghasilan tidak tetap lainnya serta ”apabila masih diperlukan” adalah 
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (pemberi kerja); 

c. Surat Pemberitahuan harus disampaikan oleh Wajib Pajak yaitu subyek 
pajak yang padanya melekat obyek pajak dengan tidak memasalahkan 
apakah dia sudah terdaftar atau belum terdaftar dan dengan karakteristik 
ciri-ciri penghasilan yang diterima atau diperoleh dari masing-masing jenis 
subyek yang tidak sama antara satu dan lainnya dan tidak dapat di generalisir 
begitu saja. Oleh karena itu kenyataan ini harus dapat di tampung dalam 
penyusunan formulir Surat Pemberitahuan. Sebagai contoh adalah 
penghasilan antara Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan Wajib 
Pajak Bentuk Usaha Tetap;  

d. Tata cara perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang secara self 
assessment system sebagaimana diatur dalam mekanisme pelaksanaan 
Undang-undang Pajak Penghasilan adalah antara lain:  

• Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PPh, yaitu dengan cara 
membandingkan penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh biaya tersebut atau matching revenue and cost. Kemudian 
dari itu pengertian dari: 

- Revenue adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) PPh 
(kecuali sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (3) PPh)  untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri dan ditambah 
dengan pengertian Pasal 5 ayat (1) UU.PPh untuk Bentuk Usaha 
Tetap (BUT); 

- cost adalah cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan 
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dan Pasal 5 ayat (3) huruf 
a  UU. PPh untuk Bentuk Usaha Tetap; 

• Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PPh, yaitu bagi Wajib Pajak 
orang pribadi yang menghitung besarnya penghasilan neto dengan 
Norma Penghasilan penghasilan neto; 

• Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU. PPh bagi Wajib Pajak 
Bentuk Usaha Tetap (BUT); 

• Khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi tertentu yaitu yang mengenal 
Bagian Tahun Pajak maka perhitungan penghasilan kena pajak tahunan 
harus diperhatikan pengertian Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 ayat (5) dan 
ayat (6) UU. Pajak Penghasilan. 
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e. Dalam kasus Wajib Pajak tertentu maka harus diperhatikan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU.PPh yaitu pemberian 
kompensasi kerugian dan atau Pasal 7 ayat (1) UU. PPh yaitu Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP); 

f. Dalam perhitungan pajak tahunan juga harus dilampirkan perhitungan 
kredit pajak yaitu pembayaran PPh Pasal 25 dan atau jumlah besarnya 
pemotongan dan atau pemungutan dalam tahun pajak yang bersangkutan; 

g. Surat Pemberitahuan Tahunan juga harus dinyatakan besarnya pembayaran 
Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (1) dan sekaligus dilampirkan perhitungan 
PPh Pasal 21 menurut Wajib Pajak; 

h. Ada ketentuan lain yang sebenarnya bukan kemauan undang-undang namun 
wajib atau pantas dilaporkan sebagai pendukung laporan yang diwajibkan 
menurut ketentuan undang-undang, dan dapat dimasukkan sebagai 
lampiran Surat Pemberitahuan atau dokumen yang harus dilampirkan; 

i. Dilaporkan pula dalam Surat Pemberitahuan Tahunan antara lain: 

• Stelsel yang dipakai dalam pembukuan (Acrual atau Kas); 

• Bahasa yang dipakai dalam pembukuan (Bahasa Indonesia atau Asing 
yang diizinkan). Penafsiran dari ketentuan ini seharusnya juga 
dilaporkan bahasa program yang dipergunakan serta dokumentasi 
program seandainya Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan 
dengan komputer; 

• Sistem pembukuan yang dipergunakan (Manual atau Komputer), 
berikut dengan dokumentasi programnya; 

• Mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan (Rp atau US $); 

• Cara penilaian persediaan barang dagangan (Rata-rata atau Fifo); 

• Metode penyusutan dan amortisasi (Garis lurus atau saldo menurun); 

• Dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk dilaporkan.  
 
Rekaan Formulir Surat Pemberitahuan Yang Ditetapkan Oleh Menteri 
Keuangan RI 
 
Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Kode Formulir 1770)  
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Kemudian dari Surat Pemberitahuan Induk tersebut disertakan lampiran untuk 
di isi antara lain: 
1. Lampiran 1770-I yaitu lampiran penghitungan neto dalam negeri, yang 

terdiri dari kolom-kolom: 
a. Penghasilan Neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi 

yang menggunakan pembukuan- pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) UU.PPh; 
b. Penghasilan neto dari dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas  

yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto – 
pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UU.PPh;   

c. Penghasilan Neto dari dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan – 
penghasilan dari hubungan kerja; 

d. Penghasilan neto dalam negeri lainnya; 
2. Lampiran 1770-II yaitu daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak 

lain, PPh yang ditanggung pemerintah, penghasilan neto dan pajak 
penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri, yang terdiri dari: 
a. Daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang 

ditanggung pemerintah; 
b. Penghasilan neto dan pajak penghasilan yang dibayar/dipotong/ terutang 

di luar negeri. 
3. Lampiran1770-III yaitu penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat 

final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta 
penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak, yang terdiri dari: 
a. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak 

tersendiri dan penghasilan pengusaha tertentu; dan 
b. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak. 

4. Daftar harta dan kewajiban Wajib Pajak akhir tahun, yang terdiri dari daftar 
harta dan daftar kewajiban. 

Penjelasan: 
a. Dalam rekaan Formulir Surat Pemberitahuan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi tersebut seolah-olah dilupakan bahwa sebenarnya ada Wajib Pajak 
orang pribadi Bentuk Usaha Tetap, sehingga hal-hal yang menyangkut 
penghasilan dalam kaitannya dengan Bentuk Usaha Tetap sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU.PPh 
yang tidak tertampung dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, 
demikian pula dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut.  
Ada baiknya keadaan ini dipikirkan kembali demi perbaikan dan sekaligus 
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upaya menghindarkan Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelaporan yang 
benar; 

b. Demikian pula dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ini juga tidak 
ditampung bagaimana tata cara penghitungan dan melaporkan bagi Wajib 
Pajak orang pribadi yang mengenal “Bagian Tahun Pajak” sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 2A ayat (6) jo Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 17 
ayat (5) dan ayat (6) UU.PPh. Dengan tidak ditampungnya perhitungan dari 
Wajib Pajak yang mengenal Bagian Tahun Pajak ini dengan sendirinya akan 
menyebabkan sebagian Wajib Pajak melaporkan penghasilan dalam Surat 
Pemberitahuannya dengan tidak benar atau bahkan tidak melaporkan sama 
sekali apabila akhir dari Bagian Tahun Pajak adalah dalam tahun berjalan.  
Ada baiknya keadaan ini dipikirkan kembali demi perbaikan dan sekaligus 
pelayanan yang baik kepada masyarakat pembayar pajak, serta 
menghindarkan upaya Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajibannya 
dengan baik; 

c. Dalam Lampiran 1770-I selain melaporkan penghasilan neto juga 
melaporkan rekonsiliasi pajak yaitu penyesuaian fiskal yang bersifat positif 
dan penyesuaian fiskal yang bersifat negatif sehingga diperoleh penghasilan 
dari dalam negeri setelah penyesuaian fiskal;   

d. Pengertian Penghasilan neto dalam negeri lainnya (tersebut lampiran 1770-I 
huruf D) yang antara lain adalah: Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, 
Penghargaan, Keuntungan penjualan/pengalihan harta dan penghasilan 
lainnya  (tidak termasuk yang dikenakan PPh Final);  

 
Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan  
Dari Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak badan (kode formulir 1771) 
tersebut disertakan beberapa bentuk lampiran yaitu: 
1. Lampiran 1771-I tentang rincian penghasilan neto dalam negeri dari luar 

negeri yang teridir dari:  
a. Bagian A –penghasilan dari usaha; 
b. Bagian B – penghasilan dari luar usaha; 
c. Bagian C – pengurangan pengasilan bruto; 
d. Bagian D – penghasilan neto yaitu A + B - C 

2. Lampiran 1771-II yaitu tentang daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh 
pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah; 

3. Lampiran 1771-III yaitu tentang penghasilan neto dan pajak atas 
penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri; 
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4. Lampiran 1771-IV yaitu tentang daftar penerimaaan dividen, bonus, tantiem 
dan gratifikasi; 

5. Lampiran 1771-V yaitu tentang daftar susunan pengurus/komisaris/badan 
pemeriksa koperasi dan daftar pemegang saham/ pemilik modal, daftar 
cabang/ badan anggota koperasi; dan 

6. Lampiran 1771-VI tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final 
dan pengasilan yang tidak termasuk obyek pajak.    

 SPT TAHUNAN  

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 

 

*  BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN  

*  ISI DENGAN HURUF CETAK/ KETIK 

*  ISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN 
JELAS  

 

BERI TANDA X DALAM KOTAK YANG 
SESUAI 

 

TAHUN TAKWIM              TAHUN BUKU 

 

FORMULIR  

1771 

 

TAHUN PAJAK 

 

DISI OLEH DINAS 

Tgl.disampaikan ……… 

Status SPT           ……… 

Klasifikasi badan ……… 

Alat Pemb           ……….. 

N/K/L                  ……….. 

Permohonan atas Lb …… 

Lampiran            ………… 

Kode KLU         ………….. 

A. NPWP  : 

B. NAMA WAJIB PAJAK : 

C. ALAMAT  : 

D. KELURAHAN/KEC. : 

E. KOTA/ KODE POS : 

F. JENIS USAHA  : 

G. NAMA PIMPINAN : 

    ALAMAT RUMAH : 

    NOMOR TELEPON : RUMAH: 

                                                   KANTOR:   

H. KLASIFIKASI BADAN : PT.  YAY.  KOPERASI DN..PENS. 

                                                   M.V.  BANK  REKSADANA LAINNYA 

 

I. PEMBUKUAN  :KAS  MANUAL  PENILAIAN             PERS.:    RATA2                                                    
                     AKRUAL  KOMP.                     FIFO 

 

                                                  BHS.INDON          RUPIAH                 METODE PENY.:    GR.LURUS 

                                                  BHS.INGGRIS       DOLLAR AS                                                        So. TURUN       
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Penjelasan: 
a. Dalam rekaan Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak 

Badan tersebut seolah-olah dilupakan bahwa sebenarnya ada Wajib Pajak 
Badan Bentuk Usaha Tetap, sehingga hal-hal yang menyangkut penghasilan 
dalam kaitannya dengan Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU.PPh yang tidak 
tertampung dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, demikian pula 
dengan biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut - Pasal 5 ayat (2) 
PPh. Dengan tidak dicantumkannya dalam kolom tersendiri atas 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf  b dan 
huruf c serta pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) maka sudah dengan sendirinya pihak aparatur pajak yang bertugas 
melakukan pengawasan dan juga pembinaan akan sulit menjalankan 
tugasnya dengan baik dan benar.  Ada baiknya keadaan ini dipikirkan 
kembali demi perbaikan dan sekaligus upaya menghindarkan Wajib Pajak 
untuk tidak melakukan pelaporan yang benar; 

b. Berbeda dengan 1770-I dari Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi 
yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dimana jelas harus 
dilaporkan penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Badan ini tidak demikian yaitu tidak jelas 
penyesuaian laporan keuangan fiskal positif dan negatifnya. Dalam lampiran 
hanya dinyatakan daftar pengurangan penghasilan bruto sebanyak delapan 
butir (termasuk lain-lain yang tidak terbatas), namun tidak jelas dimana 
penyesuaian pengertian pengeluaran biaya komersial dengan pengeluarkan 
biaya fiskal. Keadaan demikian ini hanya akan mendorong Wajib Pajak 
untuk tidak dapat melaksanakan kewajiban penghitungan pajaknya dengan 
baik;   

c. Khusus untuk bentuk Perseroan Terbatas khususnya PT Terbuka juga tidak 
dijelaskan Laporan Keuangan bagaimana yang harus dilampirkan oleh 
Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dan juga yang menjadi 
dasar dari dilaksanakan rekonsiliasi pajak (penyesuaian pajak). Seharusnya 
pelaksanaan hukum pajak tidak meninggalkan suatu ketentuan khusus yang 
mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan badan usaha bentuk 
Perseroan Terbatas yaitu UU. Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas. Dalam kaitannya dengan bentuk Perseroan Terbatas Terbuka 
maka Laporan yang harus dilampirkan dalam Laporan Surat 
Pemberitahuan Tahunan adalah Laporan Keuangan yang ditandatangani 
oleh semua pengurus perusahaan  (para dewan direksi dan para dewan 
komisasris perushaan), dan telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham bahkan di dalam Undang-undang PT dinyatakan bahwa apabila ada 
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salah seorang pengurus yang tidak menandatangani Laporan Keuangan 
harus dinyatakan hal-hal yang menjadi penyebabnya. Dengan berlandaskan 
kepada ketentuan tersebut maka seharusnya yang menjadi dasar 
penyesuaian dalam Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan Keuangan 
Komersial yang telah ditandatangani oleh semua pengurus dan telah 
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; 

d. Dalam kolom Q atau Lampiran, tentang Neraca dan laporan Keuangan 
Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan haruslah mengacu pada 
pengertian Pasal 4 ayat (4) KUP yaitu laporan keuangan dan keterangan-
keterangan lain yang diperlukan guna menghitung besarnya Penghasilan 
Kena Pajak. Ketentuan ini harus dimengerti bahwa dalam Laporan 
Keuangan tersebut termasuk didalamnya lembar penyesuaian laba 
komersial dengan laba fiskal; 

e. Kolom K angka 4 tentang kompensasi kerugian (pelaksanaan Pasal 6 ayat 
(2) UU.PPh) dalam kaitannya dengan kolom Q tentang lampiran, tidak 
menimbulkan masalah apabila kerugian tersebut hanya menyangkut satu 
Tahun Pajak, namun apabila telah beberapa Tahun Pajak dengan sendirinya 
akan menimbulkan masalah dan khususnya kerugian yang bersifat initial loss 
dari beberapa tahun sejak percobaan sampai dengan produksi komersial. 
Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan sebagai lampiran jumlah yang 
dapat dikreditkan serta sumber dari kerugian dimaksud apakah surat 
ketetetapan pajak nomor: ... atau dari suatu kerugian dalam Laporan 
Keuangan yang belum ditetapkan besarnya;    

f. Dalam kaitannya dengan kredit pajak PPh Pasal 24 sebagaimana dimaksud 
dengan kolom L angka 7, dalam kaitannya dengan kolom Q  tentang 
lampiran, seyogyanya perhitungan pengkreditan PPh Pasal 24 harus 
dijelaskan mengacu kepada ketentuan PPh pasal 24 ayat (2) dan 
perhitungannya sekaligus dinyatakan dalam kolom dimaksud dan bukti 
pembayaran/utang pajak di luar negeri dilampirkan. 

 
PROSEDUR KERJA PENGELOLAAN SURAT PEMBERITAHUAN 
TAHUNAN 
 

Maksud prosedur kerja ini adalah tata urutan pengelolaan Surat 
Pemberitahuan dari awal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke 
Kantor Pelayanan Pajak pada unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu atau 
tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 KUP, sampai dengan pengolahannya serta pengarsipan 
dari Surat Pemberitahuan tersebut dalam permanent file kantor Pelayanan 
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Pajak. Pada dasarnya ada tiga cara Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat 
Pemberitahuan yakni antara lain: 

 
Gambar Arus Dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan 

                                                                                     I. 

 
* Bukti Tanda Terima SPT,dan                        I.a 

* SPT Lembar kedua + SSP lb.ke-3 

                                                                                                   II 

 

 

 Unit Kerja Penelitian/ Edit SPT 

                     dan 

            Perekaman SPT                   

                                                                                   III 

 

                               IV. 

 

 

1.disusun dalam batcheader ‘a 20 SPT   per     jenis SPT 
dan per kelompok SPT. 

2.Jenis SPT yi  : SPT  1770, SPT 1771 & SPT 1721 

    Kelompok SPT : yi.SPT. LB, SPT.KB dan SPT N 

 

        Team Kerja Edit dan perekaman          

             1770 LB 1770 KB 1770 N 1721 LB 

            

 

                    

1721 N 

V + VI 

 

 

     1721 KB 

 

 

  1771 LB 1771 KB 1771 N 

VII 

 

Seksi TUP/Sub Seksi Tapsip 

a. Disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di unit 
kerja TPT. Dalam kasus ini penelitian kelengkapan SPT dapat langsung 
dilaksanakan dan diberitahukan apabila ada kekurangannya, dilakukan 
perekaman sebagai SPT masuk dan sebagai keluarannya adalah Bukti 
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Tanda Terima penyampaian SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang 
ditunjuk untuk itu. 

b. Disampaikan melalui pos, baik secara pos tercatat maupun pos biasa. 
Prosedur penerimaaan sebagaimana tersebut dimuka, hanya disini 
dilakukan melalui pos, baik tercatat maupun pos biasa. 

c. Perkembangan zaman bukan mustahil penyampaian Surat Pemberitahuan 
melalui e - mail.  

 
Arus dokumen didalam penerimaaan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 
sebagai berikut:  
 
Penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan 
 Pengertian penelitian disini adalah penelitian kelengkapan formal Surat 
Pemberitahuan misalnya penulisan identitas Wajib Pajak, tanda tangan dan 
pengisian pos-pos dari Surat Pemberitahuan serta keberadaan lampiran yang 
seharusnya dilampirkan, dan pengertian penelitian disini bukannya dalam arti 
melakukan screaning (penelitian yuridis) ataupun reviewing (penelahaan 
yuridis), akan tetapi penelitian dalam rangka sekedar melihat kelengkapan Surat 
Pemberitahuan untuk dapat diberikan Bukti Tanda Terima penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 
angka 27 KUP. 
 Surat Pemberitahuan dikatakan lengkap manakala semua elemen pada 
Surat Pemberitahuan Induk dan semua lampiran yang disyaratkannya telah diisi 
dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
seorang yang diberi kuasa melalui Surat Kuasa yang jelas akan isinya. 
 
SPT Tahunan orang pribadi (1770) 
 
Pengertian SPT Induk 1770 diisi dengan lengkap antara lain meliputi:  
a. Kolom identitas Wajib Pajak yang meliputi Tahun Pajak, NPWP, Nama, 

Kota dan Cara Penghitungan Penghasilan Neto; 
b. Kolom Laporan Penghasilan Neto sebagaimana dalam kolom B angka 1 

sampai dengan 5, yang merupakan pindahan dari lampiran surat 
pemberitahuan – Lampiran 1770-I Bagian A , 1770-II;  

c. Kolom Penghasilan Kena Pajak sebagaimana tersebut dalam kolom C angka 
6 sampai dengan 11 beserta lampiran yang mendukungnya misalnya 
perhitungan kompensasi kerugian apabila ada, daftar keluarga; 
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d. Kolom D yaitu penerapan perhitungan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 PPh. 
 

Penelitian atas lampiran SPT 
Lampiran 1770 – I 

 
Bagian A 
Diisi penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri karena 
menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas yang meliputi antara lain: 

- Peredaran atau omset usaha; 

- Harga Pokok Penjualan; 

- Penghasilan Bruto; dan 

- Biaya atau persentase penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, 

- Besarnya Penghasilan Neto. 
Jumlah dari bagian A ini (kolom 7) dipindahkan ke SPT induk 1770 huruf  I 
angka 1. 
Catatan:  Bagi yang meneyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan Neraca 
dan Lapora Laba Rugi , serta daftar rekonsiliasi. 

 
Bagian B 
Diisi dengan Penghasilan Neto yang menggunakan perhitungan penghasilan 
neto dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto yaitu dengan mengalikan 
jumlah peredaran menurut pencatatan dan persentase penghasilan neto 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai 
amanah dari Pasal 14 ayat (2) PPh.  
 
 
 
Bagian  C 
Diisi dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri 
sehubungan dengan pekerjaan lainnya yang belum dikenakan Pajak Penghasilan 
secara final. Jumlah dari Bagian C ini dipindahkan ke SPT Induk huruf  B 
angka 3. 
 
Lampiran 1770 – II 
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Bagian A 
Diisi pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga (yang bukan 
merupakan pemotongan atau pemungutan yang bersifat final), dan jumlah ini 
dipindahkan ke SPT induk huruf  E angka 15.  Untuk pengisian Bagian A dari 
lampiran 1770-II ini maka dilampirkan Form -1721-A2 dari pemberi 
penghasilan, atau Bukti Pemotongan atau Bukti Pemungutan dari pihak ketiga. 
 
Bagian B    
Diisi dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri serta Pajak 
Penghasilan yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri. Jumlah B 
kolom 4, sedangkan perhitungan Kredit Pajak sebagaimana tersebut dalam 
kolom 6 dihitung dalam lampiran tersendiri, dan hasil perhitungan dimasukkan 
dalam kolom 6 dan dipindahkan ke dalam SPT induk huruf  D angka 13.  
 
Penelitian  SPT 1771 
 
Pengertian SPT 1771 Induk diisi dengan lengkap meliputi: 
a. Identitas SPT berupa Tahun SPT, Tahun Buku serta identitas Wajib Pajak 

sebagaimana tersebut dalam huruf  A s.d.  I diisi lengkap oleh Wajib Pajak; 
b. Kelompok Laporan Penghasilan Penghasilan dan Perhitungan Pajak dan 

pajak yang telah dibayar (kredit pajak) diisi dengan benar, dengan catatan: 

• untuk huruf P angka 14 huruf  a dan b, lampiran perhitungan dibuat 
sendiri; 

• untuk huruf  Q angka 15, lampiran yang dimaksud adalah lampiran yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) KUP yaitu setidaknya 
harus dilampirkan dalam SPT PPh badan. 

c. Huruf R angka 16 harus ditulis tanggal, bulan dan tahun SPT dan 
ditandatangani dan dituliskan nama terang dari Direktur Perusahaan atau 
nama terang atau tanda tangan orang lain apabila disertai Surat Kuasa 
khusus. 
 

Penelitian Lampiran SPT 1771 
Lampiran 1771 – I 

 
Bagian A 
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Diisi dan disampaikan bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memper- 
oleh penghasilan dari dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas (jasa atau 
lain-lain) yakni tentang peredaran usaha, harga pokok dan laba bruto. Laba 
bruto sebagaimana tersebut pada kolom 5 kemudian dipindahkan ke huruf b 
angka urut 1 kolom 3. 
 
Bagian  B 
Diisi  dari penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dari luar usaha, dan 
jumlah tersebut pada kolom 3 dipindakan ke huruf  D angka urut 2 kolom 3; 
 
Bagian  C  
Pengurangan penghasilan bruto, diisi dari biaya-biaya perusahaan sebagaimana 
nonmor urut 1 s.d. 8 yang diambil dari Laporan Laba Rugi setelah dilakukan 
rekonsiliasi pajak. Kemudian angka tersebut dalam kolom 3 dipindahkan ke 
huruf D nomor urut 4 kolom 3 yakni Pengurangan Penghasilan Bruto. 
 
Bagian  D  
Diperoleh jumlah Penghasilan Neto dengan mengurangkan jumlah nomor urut 
3 kolom 3 dengan jumlah nomor urut 4 kolom 5, yakni Penghasilan Neto 
sebagaimana jumlah nomor urut 5 kolom 3 yang kemudian dipindahkan ke 
SPT induk huruf J angka 1. 
 
Lampiran 1771 - II      
Lampiran ini diisi guna melaporkan daftar Pemungutan atau Pemotongan oleh 
pihak ketiga dan juga melaporkan pajak penghasilan yang ditanggung 
pemerintah. Sebagai kelengkapan dari daftar ini adalah dilampirkannya Bukti 
Pemungutan atau Bukti Pemotongan demikian juga Bukti PPh yang ditanggung 
pemerintah. 
 
Lampiran 1771 - III 
Lampiran ini diisi guna melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dari luar negeri sebagai negara sumber, nama pemotong/pemungutnya, jenis 
penghasilan, penghasilan netonya, serta jumlah pajak yang dipotong atau 
dipungut atau yang dibayar atau yang terutang. Demikian juga jumlah kredit 
pajak eks Pasal 24 yang diperkenankan menurut peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Sebagai kelengkapan dari kolom 7 maka perhitungan 
kredit pajak yang diperkenankan tersebut harus dilampirkan. Kemudian jumlah 
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kolom 7 ditambah dengan kolom 4, 5, dan 6  dari Lamp.1771 – II dipindahkan 
ke SPT 1771 huruf M angka 9. 
 
Lampiran 1771 – IV 
Daftar ini diisi guna melaporkan penerima: 
a. Dividen, dengan catatan Perusahaan Masuk Bursa hanya diisi Penerima 

dividen yang memiliki Saham Publik 5 % (lima persen) atau lebih dari 
seluruh Modal Saham yang disetor;  

b. Bonus, Tantiem, Gratifikasi, yang dibayarkan kepada Komisaris, Direksi, 
dan Pegawai Staf satu tingkat dibawah Direksi. 

Catatan: lampiran 1771- I s/d 1771 -IV wajib dilampirkan, apabila tidak ada 
yang harus diisikan ditulis strip (-) atau nihil dan tetap dilampirkan.   

 
Lampiran 1771 – V 
Lampiran ini dilampirkan guna melaporkan daftar Pengurus Perusahaan/ 
Komisaris Perusahaan/Badan Pemeriksa Koperasi dengan nama, alamat, 
NPWP, dan jabatannya pada Bagian A dan Bagian B dipergunakan untuk 
melaporkan Nama Pemilik Saham Perusahaan dengan nama, alamat, NPWP, 
dan jumlah saham kepemilikan. Sedangkan Bagian C dipergunakan untuk 
melaporkan cabang-cabang perusahaan/Badan Anggota Koperasi. 
Catatan : Lampiran ini harus diisi dan dilampirkan dan dapat dalam bentuk 

aslinya atau berupa lampiran tersendiri apabila ruangannya tidak 
mencukupi.  

  
 

Penelitian  SPT 1721 
Penelitian SPT Induk 1721 dikatakan lengkap apabila meliputi: 
a. Tahun Takwin diisi, demikian pula identitas Pemotong Pajak dari mulai 

huruf A  s.d.  E  diisi dengan benar; 
b. Huruf F diisi guna melaporkan seluruh pemotongan yang telah dilakukan 

baik berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 ataupun Pasal 26 terhadap 
pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lain-lainnya yang sejenis; 

c. Lampiran tersebut huruf H harus dilampirkan dan huruf I harus diisi 
tanggal, bulan, dan tahun serta nama jelas Pemotong Pajak dan 
ditandatangani atau dengan Surat Kuasa apabila dikuasakan. 
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Penelitian Lampiran SPT 
Lampiran 1721 A 
 
Bagian A 
a. Daftar nama pegawai tetap dan penerima pensiun/THT yang 

penghasilannya netonya melebihi PTKP, berikut dengan NPWPnya dan 
penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotongnya; 

b. Kemudian dijumlahkan masing-masing yang memiliki NPWP dan yang 
tidak memiliki NPWP, yakni jumlah karyawan, jumlah penghasilan bruto 
dan juga jumlah pajak penghasilan yang dipotong. 

 
Bagian B 
Diisi dengan karyawan dan penerima pensiun/THT  yang penghasilan netonya 
dibawah PTKP dan juga jumlah Penghasilan Brutonya.    
 
Bagian C 
Jumlah A ditambah jumlah  B 
Catatan: - apabila ruangan dalam 1721 A tidak cukup, dapat dibuat/diperbanyak 

dengan bentuk yang sama dengan bentuk 1721 – A ini;  
- jumlah masing-masing bagian ini dipindahkan ke SPT Induk PPh 

Pasal 21 huruf F nomor urut 1 dan kolom (2), (3), dan (4)  
 
 
Lampiran 1721 – A1/ Lampiran 1721 A 2 
Lembar ini diisi guna melaporkan perhitungan masing-masing karyawan tetap 
atau penerima pensiun/ tunjangan hari tua, dan dilaporkan untuk seluruh 
karyawan, sedangkan 1721–A2 yang dilaporkan oleh Bendahara gaji. 
 
 
Lampiran 1721 - B   
a. Diisi guna melaporkan pembayaran upah/ honorarium pegawai tidak tetap 

yang dikenakan pajak baik yang bersifat final maupun yang tidak final dan 
pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri atas pembayaran yang 
diberikan berupa sebagaimana tersebut nomor urut 1 s.d. 11; 

b. Kemudian setelah dijumlahkan hasil penjumlahan dipindahkan ke SPT 
induk huruf F angka 2 kolom (2), (3), dan (4). 
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Lampiran 1721 - C  
Diisi guna melaporkan penghasilan yang dibayarkan kepada Pengurus, Dewan 
Direksi, Dewan Pengawas, dan Tenaga Ahli. Pengisian ini lengkap dengan 
nama, alamat, penghasilan bruto dan PPh yang dipotong.  
Pengertian hasil penelitian sebagai dasar penentuan kriteria pemeriksaan tidak 
lebih adalah kelompok SPT itu sendiri setelah mengalami proses penelitian atau 
karena adanya perubahan setelah edit dan perekaman yaitu antara lain : 
a.  SPT lebih bayar (jumlah lebih bayarnya), 
b.  SPT yang melaporkan rugi, tetapi tidak lebih bayar, 
c.  SPT yang hasil perekaman tidak balance, dan 
d.  SPT yang tidak dibetulkan walaupun telah diberitahukan untuk dibetulkan. 
Jadi pengertian penelitian dalam SK Direktur Jenderal Pajak dimaksud adalah 
tetap dalam pengertian kelengkapan/kebenaran formal semata. 
Kemudian dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-
214/PJ/2001 dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan dikatakan lengkap 
manakala: 
a. Untuk Surat Pemberitahuan 1770 (WP.OP.) dilampiri dengan : 

• Sebagaimana butir huruf a, huruf b dan huruf c apabila Wajib Pajak 
orang pribadi dimaksud menyelenggarakan pembukuan; 

• Bukti pembayaran PPh Pasal 29 yang seharusnya dibayar, kecuali ada 
izin mengangsur; 

• Fotocopy formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2 apabila Wajib Pajak 
menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah 
dipotong oleh pemberi kerja; 

• Daftar susunan keluarga; 

• Bukti pembayaran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak 
kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah; 

• Lampiran lain yang dianggap perlu dalam perhitungan PPh Pasal 25. 
Sedangkan dokumen atau keterangan lain yang harus disampaikan manakala 
Wajib pajak orang pribadi tersebut menyelenggarakan pencatatan adalah: 

• Pencatatan jumlah peredaran bruto setiap bulan selama setahun; dan 

• Dokumen lain sebagaimana dimaksud  dalam huruf b sampai dengan 
huruf g tersebut dimuka. 
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Surat Pemberitahuan dikatakan tidak lengkap manakala Surat Pemberitahuan 
dan pengisiannya tidak memenuhi ketentuan formal, misalnya: 

• nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan di dalam Surat 
Pemberitahuan; 

• elemen SPT. Induk dan lampirannya tidak atau kurang diisi; 

• Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau 
ditandatangani orang lain (kuasa) tanpa diberi Surat Kuasa Khusus; 

• Surat Pemberitahuan tidak dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan; 

• Surat Pemberitahuan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Bukti 
Pembayaran (SSP) lembar ketiga. 

b. Untuk Surat Pemberitahuan 1771 (WP. Badan) dilampiri dengan: 

•  Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari 
Wajib Pajak itu sendiri (bukan group) beserta Laba Rugi Fiskal;  

• Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi; 

• Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian 
tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan; 

• Bukti pembayaran PPh Pasal 29 yang seharusnya dibayar, kecuali ada 
izin mengangsur; 

• Surat kuasa khusus apabila Surat Pemberitahuan disampaikan oleh 
kuasanya; 

• Lampiran lain yang dianggap perlu untuk menjelaskan pembayaran PPh 
Pasal 25. 

c. Pemberian Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan 
 Setelah Surat Pemberitahuan Tahunan yang diserahkan Wajib Pajak 
selesai dilakukan penelitian, maka ada 2 (dua) kemungkinan keputusan yang 
dapat diambil yaitu: 
a. Surat Pemberitahuan Tahunan secara formal sudah lengkap dan diberikan 

Bukti Tanda Terima; atau 
b. Surat Pemberitahuan secara formal belum lengkap, maka dikembalikan agar 

dapat dilengkapi dengan menunjukkan kelengkapan apa saja yang 
diperlukan sehingga Surat Pemberitahuan dapat dinyatakan lengkap.  

Ada beberapa syarat dalam pemberian Bukti Tanda Terima penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan yaitu antara lain:  
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1. Pemberian Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan hanya diberikan 
kepada Surat Pemberitahuan Tahunan yang dinyatakan telah lengkap oleh 
tim kerja peneliti;  

2. Pemberian Bukti Tanda Terima diberikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk 
itu, bukan oleh sembarang orang yang bertugas di Tempat Pelayanan 
Terpadu - ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUP, disertai dengan pengembalian 
lembar kedua Surat Pemberitahuan Tahunan setelah dicap dan diparaf oleh 
pejabat penerima Surat Pemberitahuan apabila Wajib Pajak menghendaki; 

3. Pengertian pejabat untuk itu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
ditunjuk untuk menerima Surat Pemberitahuan oleh Kepala KPP. Oleh 
karena itu dalam Bukti Tanda Terima harus dibubuhkan nama yang jelas, 
dan Nomor Induk Pegawai, dan lebih baik dengan sekalian 
kepangkatannya. 

4. Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah lengkap dan 
disampaikan melalui pos, diterbitkan dan dikirim melalui pos juga. 

 
Tata Cara Pengiriman Surat Pemberitahuan ke unit kerja selanjutnya 
 Tata cara pengiriman Surat Pemberitahuan ke tim kerja selanjutnya (tim 
edit dan perekaman) adalah dalam bentuk tersusun dalam bactheader-
bactheade a’ 20 (dua puluh) SPT untuk setiap bactheader yang disusun per 
kelompok SPT tahunan yakni  SPT. KB,  SPT. N dan SPT. LB. dan per jenis 
SPT tahunan, sebagai berikut: 
 

        Kelompok:                                                    Kelompok: 
 >  Bactheader SPT 1770 LB                       >  Bactheader SPT 1771 LB       
 >  Bactheader SPT 1770 KB                      >  Bactheader SPT 1771 KB 
 >  Bactheader SPT 1770 N                         >  Bactheader SPT 1771 N 
                                         Kelompok: 

Ø Bactheader SPT 1721 LB 
Ø Bactheader SPT 1721 KB 
Ø Bactheader SPT 1721 N.   

 
EDIT  DAN  PEREKAMAN  SURAT  PEMBERITAHUAN TAHUNAN 
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Pengertian Edit dan Tujuan Edit   
Pengertian edit biasanya dipergunakan dalam dunia percetakan atau 

penerbitan yaitu mengandung maksud mempersiapkan naskah untuk dicetak 
dengan cara membaca, memperbaiki kata dan menyunting. Dalam hal edit 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan mengandung maksud suatu 
rangkaian pekerjaan mempersiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan sebagai dokumen asli yang diserahkan oleh Wajib Pajak yang 
menurut hasil penelitian tim penerima Surat Pemberitahuan Tahunan sudah 
dinyatakan lengkap untuk dilakukan perekaman dalam komputer dari mulai 
lampiran sampai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Induknya. Berbeda 
dengan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu ujung dari penelitian 
Surat Pemberitahuanan Tahunan adalah pemberian Bukti Tanda Terima SPT, 
sedangkan dalam pekerjaan edit ujung dari edit adalah validitas identitas dan 
nilai-nilai transaksi dalam setiap pos dari Surat Pemberitahuan Tahunan untuk 
dilakukan perekaman sehingga tidak terjadi perekaman yang salah maupun 
unbalance. 

   Kemudian dengan sendirinya timbul pertanyaan apakah tujuan dan 
kegunaan dari perekaman Surat Pemberitahuan Tahunan? Apakah perekaman 
mengandung pengertian yuridis akan keabsahan Surat Pemberitahuan Tahunan 
atau menunjukkan derajat peningkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan itu 
sendiri? Jawabannya adalah tidak demikian. Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban proses 
perhitungan dan atau pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. 
Sudah wajar apabila fungsi fiskus sebagai pengawas memperoleh keyakinan 
formal akan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut serta 
memanfaatkan data dan informasi dengan cara yang tepat dan lengkap sebagai 
dasar kriteria dalam rangka: 
a. menentukan pemeriksaan pajak setelah diolah melalui teknik-teknik analisa 

laporan keuangan dan dilakukan macthing dengan perbendaharaan data 
yang ada pada kantor Direktorat Jenderal Pajak; 

b. menentukan statistik atas: 

• perolehan keuntungan wajar dari suatu jenis usaha dengan cara analisa 
antar perusahaan (bedriefverglief); 

• perkembangan usaha dalam beberapa tahun terakhir per jenis usaha 
untuk menentukan kebijaksanaan ke masa yang akan datang; 

• perkembangan dari perusahaan dimaksud dalam beberapa tahun 
terakhir atau analisa dari tahun ke tahun (zeidverglief); 
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• memperoleh perkiraan angka-angka analisa penilaian  yang wajar antara 
Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan 
Laporan Surat Pemberitahunan Masa PPN dalam proses konfirmasi 
antar kedua Surat Pemberitahuan; 

c. Memperoleh  data dan informasi dari sumber data Surat Pemberitahuan 
Tahunan Wajib Pajak.  

 Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada 
butir a sampai dengan c adalah lebih mudah dilaksanakan dengan sistem 
komputerisasi dibandingkan dengan cara-cara manual di satu pihak, di pihak 
lain Lembar Surat Pemberitahuan sebagai original dokumen dalam file tetap 
(permanent file) tetap tersimpan dengan baik dan tidak rusak karena setiap saat 
dibuka. 
 
Tata Cara Edit 

Edit dilakukan atas Surat Pemberitahuan Tahunan yang dikirim dari tim 
penerima Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah tersusun dalam bentuk 
bactheader untuk masing-masing jenis Surat Pemberitahuan Tahunan dan 
kelompok Surat Pemberitahuan Tahunan. Pengertian edit adalah meneliti 
penulisan identitas dan angka-angka transaksi  khususnya dalam penulisan dan 
penjumlahan sehingga dapat dihindarkan SPT unbalance sebagai hasil 
perekaman. 
 Pada dasarnya pengertian edit adalah meneliti kebenaran penulisan 
identitas Wajib Pajak, pemindahan angka-angka dari lampiran Surat 
Pemberitahuan ke SPT Induk,  perkalian, pembagian, penjumlahan, 
pengurangan angka-angka, serta lampiran yang seharusnya dilampirkan dengan 
cara memberikan tanda victory point (V) terhadap pos yang telah di edit. 
Sebagai contoh: 

Penghasilan Kena Pajak    Rp.1.234.569.101,- 
Pajak Penghasilan yang teurtang    Rp.  352.870.720,- 
Setelah dilakukan edit maka menjadi sebagai berikut: 
            1.234.569.000,- 
Penghasilan Kena Pajak    Rp.1.234.569.101,-   √ 
                352.870.700,- 
Pajak Penghasilan Yang terutang   Rp.   352.870.720,-   √ 

 Undang-undang pajak (Pasal 17 ayat (4) UU.PPh) menyatakan bahwa 
dalam perhitungan pajak dasar pengenaan pajak dibulatkan ke bawah dalam 
ribuan maka didapat Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.1.234.569.000,- dan 
setelah diterapkan tarif Pasal 17 PPh diperoleh Pajak Penghasilan yang terutang 
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adalah Rp 352.870.700,- yang keduanya dituliskan dengan tangan dengan 
penggunakan ballpoin warna merah dan angka Surat Pemberitahuan yang salah 
dicoret dengan ballpoin merah pula (ingat ballpoin merah bukan spidol merah 
sehingga Lembar SPT dan angka asli tidak rusak). Sepintas lalu terlihat begitu 
mudahnya melaksanakan tugas edit, namun sebenarnya tidak demikian karena 
editor pada prinsipnya dituntut memahami semua ketentuan hukum dalam 
perhitungan pajak yang terutang dan sekaligus isi dan dokumen lain yang harus 
disertakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Sebagai contoh dari 
tuntutan ini adalah: 
a. Kredit pajak dalam pengertian ini tidak hanya semua pembayaran dalam 

masa pajak selain yang ditentukan sebagai pajak final, namun juga pokok 
pajak yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (1) huruf a dan 
huruf  b, dengan tidak mempermasalahkan apakah sudah dibayar maupun 
belum dibayar. Banyak editor yang tidak membuka data pengawasan 
pembayaran sehingga pengertian kredit pajak banyak diserahkan kepada 
pengisian Wajib Pajak. Jadi apabila Wajib Pajak tidak mengkreditkan pokok 
pajak dalam Surat Tagihan Pajak maka oleh editor tidak juga dikreditkan. 
Kondisi yang demikian ini menyebabkan kesulitan tersendiri di unit kerja 
Penagihan Pajak, sebab akan menyulitkan pelaksanaan tindakan penagihan 
karena kantor Direktorat Jenderal Pajak sendiri secara tidak langsung tidak 
mengakui  kebenaran dari Surat Tagihan Pajak tersebut. Apabila suatu saat 
oleh Wajib Pajak dibayar lunas, maka pembayaran yang tidak dikreditkan 
tersebut dapat dipertanyakan sebagai pembayaran pajak apa?  

b. Pengkreditan pajak atas pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar 
negeri berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UU.PPh yaitu ”tidak boleh 
melebihi penghitungan pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.  
Sepintas lalu terlihat mudah, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah 
yang diperkirakan. Disini banyak hal yang menjadi pertimbangan yaitu 
antara lain: 

• Pengertian Tahun diperolehnya penghasilan; 

• Negara asal diperolehnya penghasilan, atau negara dimana perusahaan 
berkedudukan membayar penghasilan; 

• Tata cara perhitungan kredit pajak itu sendiri; 
Ketentuan umum dalam menentukan jumlah kredit pajak atas penghasilan 
yang terutang pajak atau dibayar pajak di luar negeri adalah sebagai berikut: 

Penghasilan dari dalam negeri   Rp 1.000.000.000,- 
Penghasilan dari luar negeri    Rp    600.000.000,- 
Jumlah Penghasilan Kena Pajak  Rp 1.600.000.000,- 
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Pajak Penghasilan yang terutang  Rp    462.500.000,- 

Kredit pajak penghasilan dari luar negeri maksimal adalah: 
600.000.000/1.600.000.000 x Rp 462.500.000,- =Rp 174.333.333,-. Jadi 
apabila:  

• PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri adalah lebih besar dari 
jumlah maksimal tersebut misalnya Rp 180.000.000,- maka hanya 
sebesar tarif Indonesia tersebut yang dapat dikreditkan; 

• PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri lebih kecil dari kredit pajak 
maksimal misalnya Rp 150.000.000,- maka hanya sejumlah Rp 
150.000.000,- tersebut yang dapat dikreditkan.  
Masalahnya adalah bagaimana jika antara negara pemberi penghasilan 
tersebut dengan Indonesia ada perjanjian bilateral perpajakan, tarif mana 
yang harus dipakai sebagai kredit pajak luar negeri? Karena kedudukan 
tax treaty adalah diatas yurisdiksi nasional maka dengan sendirinya tidak 
ada permasalahan disini.  

c. Perhitungan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) UU.PPh dan juga  pembayaran PPh Pasal 25 UU.PPh untuk tahun 
pajak sekarang;    

 
Tata Cara Edit  SPT  PPh orang pribadi (1770) 
Ketentuan Edit secara Umum 
 Pelaksanaan edit dilakukan oleh editor, dengan tujuan agar 
memudahkan perekaman SPT serta SPT yang direkam dapat memperoleh 
output maksimal, yang antara lain meliputi: 
a. Menerima SPT berikut Lembar Pengawasan Dokumen dari unit kerja 

sebelumnya (penerima SPT); 
b. Mencantumkan kode SPT pada kolom “UNTUK DINAS” disudut kanan 

atas; 
c. Melengkapi kode KLU dan Kode PTKP (form 1770) yang belum 

tercantum dalam SPT berdasarkan kepada Laporan Keuangan dari Wajib 
Pajak data intern; 

d. Mengedit SPT dengan memberi tanda “V (victory point )” menggunakan 
ball point warna merah pada elemen-elemen SPT yang “akan direkam”. Jika 
ditemukan elemen yang salah petugas agar membetulkan; 

e. Memindahkan elemen-elemen dari Neraca dan Laporan Keuangan , Laba/ 
Rugi ke transkrip Laporan keuangan/ KP.Tipa 5 -96 (kode ini dapat saja 
berubah); 
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f. Mengelompokkan kembali SPT Lebih Bayar Kelompok A dan kelompok 
B, SPT Kurang bayar, dan SPT Nihil, setelah edit dilakukan; 

g. Membuat batch untuk masing-masing kelompok SPT dengan jumlah paling 
banyak 20 (dua puluh) SPT setiap batchnya, disertai daftar nominatif, 
NPWP  dan memberi tanda jenis SPT pada setiap batchnya. Batch dibuat 
rangka dua dan satu lembar sebagai Bukti Tanda terima; 

h. Mengirim SPT dalam batch tersebut kepada petugas perekaman dalam 
seksi yang sama. (Catatan: kadang-kadang terjadi petugas perekaman adalah 
juga petugas edit); 

i. Menerima SPT yang unbalance dari petugas perekaman untuk di-balance-
kan. Kemudian setelah di-balance-kan dengan cara mencoret elemen yang 
diperbaiki dengan tidak sampai menghilangkan (masih tetap dapat dibaca) 
serta menuliskan koreksinya dengan tinta yang berbeda dan diparaf, 
kemudian mengelompokan kembali SPT tersebut dan di batch serta 
mengirim kembali ke petugas perekam; 

j. Apabila SPT yang unbalance tersebut tidak dapat di-balance-kan kembali 
maka dibuat pemberitahuan kesalahan tersebut kepada Wajib Pajak;  

k. Apabila tidak ada jawaban dari Wajib Pajak maka SPT tersebut diberi 
keterangan “TIDAK DAPAT DI-BALANCE-KAN” dan mengirim SPT 
tersebut ke Subseksi Verifikasi untuk dilaksanakan pemeriksaan; 

 
Elemen Yang Perlu Diperhatikan Dalam Edit 
SPT 1770 
a. Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan Lampiran 1770 –I  

khususnya Bagian A harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

• pengisian harus didasarkan sumber Laporan Keuangan dan Laba/Rugi 
setelah dilakukan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi pajak khususnya 
untuk kolom (6); 

• apabila Wajib Pajak tidak menyusun daftar rekonsiliasi maka editor 
harus menyusun rekonsiliasi tersebut dan apabila editor mengalami 
kesulitan menyusun rekonsiliasi karena keterbatasan Laporan Keuangan 
dan Laba/Rugi, maka setelah perekaman selesai SPT tersebut agar 
dimasukkan kedalam Rencana Pemeriksaan; 

• apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan 
Neto maka rekap peredaran bulanan harus dilampirkan. 

b. Pengisian SPT Induk Huruf J angka (kompensasi kerugian) harus benar-
benar teliti. Apabila kerugian tahun yang lalu lebih besar dari penghasilan 
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neto yang diperoleh maka penulisan kompensasi kerugian hanya 
dibenarkan paling tinggi sebesar Penghasilan neto sebagaimana tersebut 
Huruf I angka 5. Kemudian nomor ketetapan yang mendukung penentuan 
kerugian agar dituliskan pada angka 6 setelah redaksi kompensasi kerugian; 

c. Kebenaran Huruf J angka 8 harus dicek dengan lampiran daftar keluarga; 
d. Penulisan Huruf l angka 13 (kredit pajak karena pemotongan atau 

pemungutan) harus bebas dari pemungutan atau pemotongan final; 
e. Huruf L angka 15 huruf b, harus dilakukan konfirmasi dengan Pengawasan 

Pembayaran/Komputer Pengawasan Pembayaran atau Anak Berkas Tahun 
berjalan/Buku Regester Hasil Bersih STP dari Seksi TUP dan STP harus 
dikreditkan sebesar pokok pajaknya; 

f. Penentuan besarnya PPh Pasal 25 diberikan dalam bentuk lampiran dan 
diteliti akan kebenarannya, dan apabila ternyata lampiran dimaksud tidak 
ada maka editor harus menghitung besarnya PPh Pasal  25. 

 
SPT 1771 
a. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana diuraikan dalam edit SPT 

1770  tersebut huruf (a), (b), (d), (e), dan (f) juga berlaku untuk SPT 1771;   
b. Kebenaran huruf  I dari SPT Induk harus benar–benar dicek di lampiran 

Laporan Keuangan, khususnya yang menyangkut “penilaian persediaan” 
dan “metode penyusutan” ; 

c. Pengertian PPh terutang sebagaimana tersebut dalam huruf  L angka 6 dari 
SPT Induk selain perhitungan dengan tarip Pasal 17, juga tidak menutup 
kemungkinan perhitungan dengan tarip Pasal 18 ayat (5) PPh, yakni adanya 
hubungan istimewa dalam kepemilikan perusahaan antar Wajib Pajak 
dimana tarif terendah hanya diperkenankan untuk satu Wajib Pajak. Oleh 
karena itu editor harus melihat lampiran 1771-V dan juga dari Laporan 
Keuangan akan kepemilikan perusahaan yang diteruskan konfirmasi dengan 
Wajib Pajak  
(Catatan: ketentuan ini dalam UU.No.17 Tahun 2000 telah dihapus, jadi 
hanya berlaku untuk Surat Pemberitahuan 1999 dan sebelumnya); 

d. Perhitungan kredit pajak luar negeri  (PPh Pasal 24) harus benar-benar 
diteliti akan kebenarannya yaitu meliputi kebenaran penerapan kurs dan 
kebenaran perhitungannya; 

e. Dalam edit Wajib Pajak bentuk Yayasan atau Organisasi sejenis, harus 
diperhatikan antara lain : 

• Jenis yayasan atau ruang lingkup kerja yayasan; 
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• Penghasilan yayasan sebagai obyek pajak dan yang bukan sebagai obyek 
pajak; 

• pengeluaran yayasan yang dapat dibebankan sebagai biaya dan yang 
tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan sebagai obyek 
pajak. 
Catatan : 
Berdasarkan UU. PT, maka bentuk usaha Perseroan Terbatas yang 
kepemilikan sahamnya terbuka di dalam menyusun Laporan 
Keuangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:    
a. Laporan Keuangan harus ditandatangani oleh semua Direksi dan 

Komisaris Perusahaan, dan apabila ada yang berhalangan harus 
dinyatakan sebabnya; 

b. Paling lambat Laporan Keuangan harus selesai disusun pada 
tanggal 30 Juni sesudah akhir tahun dan harus diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik dan disahkan di depan Rapat Umum Pemegang 
Saham; 

c. Berdasarkan UU. PT tersebut dapat disimpulkan bahwa : 
- rekonsiliasi pajak harus memakai dasar Laporan Keuangan yang 

telah diaudit oleh Akuntan Publik dan yang telah disahkan 
dalam RUPS; 

- dapat dipastikan, Wajib Pajak bentuk PT harus memperbaiki 
SPT nya apabila Surat Pemberitahuan disampaikan bulan Maret, 
sedangkan menurut UU.PT penutupan Buku diberikan waktu 
sampai dengan 30 Juni sehingga di bulan Maret belum ada 
RUPS; 

  

Perekaman SPT 
Unit kerja perekaman Surat Pemberitahuan Tahunan menerima Surat 

Pemberitahuan dalam bentuk bactheader per jenis Surat Pemberitahuan dan 
per kelompok Surat Pemberitahuan Tahunan dari editor secara berangsur-
angsur untuk dilakukan perekaman, dengan tata cara kerja sebagai berikut:          
a. Petugas perekaman menerima batcheader SPT dari editor , mencocokkan 

jumlahnya, kemudian merekam angka-angka transaksi yang bertanda “V 
(victory point)” dan elemen-elemen dari KP Tipa PPh 5- 96 (hasil 
pemindahan elemen dari Laporan Keuangan dan Laba/Rugi); 

b. Pertama kali yang harus direkam adalah SPT LB dalam batcheader yang 
ada klaim pengembalian pembayaran dari Wajib Pajak, baru SPT LB dalam 
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batch yang tidak dilakukan klaim pengembalian pembayaran kemudian SPT 
dalam batch - batch yang lain; 

c. Membuat lembar penelitian SPT dengan komputer dalam hal : 

• ada unsur dalam SPT yang salah atau seharusnya diisi tetapi tidak diisi; 

• penyampaian SSP lembar ke-3 dari PPh Ps. 29 yang lewat batas waktu; 

• dan melekatkan lembar penelitian tersebut pada SPT yang telah 
direkam. 

d. Mengirim SPT beserta Lembar Penelitian dengan komputer kepada editor 
terhadap SPT tersebut huruf b butir pertama dalam batch baru dengan 
jumlah per batch paling banyak 20 (dua puluh ) SPT; 

e. Menerima kembali SPT unbalance dari editor yang telah di-balance-kan; 
f. Mengirim SPT yang telah direkam dengan menggunakan Buku Ekspedisi 

ke ke Unit kerja Tata Usaha Perpajakan untuk SPT Lebih Bayar agar 
digabungkan dengan berkasnya untuk dilakukan pemeriksaan dan SPT. 
Kurang Bayar atau Nihil yang perlu diterbitkan STP;   

g. Mencetak daftar pembayaran PPh pasal 25 yang berdasarkan hasil 
perekaman SPT dan mengirimkan ke Subsi PPM; 

h. Mencetak daftar SPT rugi yang tidak Lebih Bayar dan mengirimkan ke 
Seksi TUP melalui Kasi PPh. 
 

RANGKUMAN 
 
1. Dalam rangka pengelolaan Surat pemberitahuan Tahunan dibentuk Tim 

Kerja, yaitu meliputi tim penelitian Surat Pemberitahuan, tim penerimaan 
Surat Pemberitahuan, tim edit Surat Pemberitahuan dan tim perekaman 
Surat Pemberitahuan; 

2. Sebelum diberikan Bukti Tanda Terima, maka Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan  haruslah dilakukan penelitian terlebih dahulu akan kebenaran 
formalnya, dan Bukti Tanda Terima SPT hanya diberikan oleh pejabat yang 
di tunjuk untuk itu, bukan oleh setiap karyawan yang bertugas di Tempat 
Pelayanan Terpadu; 

3. Arus penyaluran dokumen Surat Pemberitahuan dilakukan dalam bentuk 
batcheader a’ 20 (dua puluh) SPT per jenis pajak dan per jenis SPT; 

4. Pada dasarnya pengertian edit Surat Pemberitahuan adalah bagian dari 
penelitian Surat Pemberitahuan, akan tetapi pengertian ”penelitian” 
diberikan sebelum SPT diberikan Bukti Tanda Terima hanya menyangkut 
masalah kelengkapan formal SPT, sedangkan edit SPT khususnya 
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menyangkut masalah kebenaran perhitungan aritmatika yang meliputi kali, 
bagi, tambah dan kurang, serta pemindahan angka-angka dari Laporan 
Keuangan ke Formulir SPT Jadi pengertian edit ini dalam rangka 
menyiapkan Surat Pemberitahuan menjadi benar dan balance di dalam 
perekaman nanti; 

5. Masing-masing SPT yaitu  SPT 1770 untuk orang pribadi, SPT 1771 untuk 
badan dan SPT 1721 untuk Pemotong PPH Pasal 21 memiliki persyaratan 
lengkap yang identik sekalipun tidak benar-benar sama; 

6. Hasil edit dapat berupa: 
a. SPT telah benar secara formal; 
b. ada perubahan status SPT, misalnya dari SPT (KB) menjadi SPT (LB), 

SPT (N) menjadi SPT (KB) dan SPT (N) menjadi SPT (LB) atau 
sebaliknya; 

c. menyatakan perlu diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (1) huruf  b; 
d. diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.  

7. Perekaman dilakukan per bactheader per jenis SPT yang dimulai dari SPT 
(LB);  

8. Keluaran dari perekaman surat pemberitahuan adalah: 
a. Daftar Surat Pemberitahuan SPT (LB), SPT (KB) dan SPT (N); 
b. Regester Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan 
c. Regester Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. 

9. Setelah dilakukan perekaman agar dilakukan matching dengan keluaran 
Bukti Tanda Terima (SPT masuk) melalui komputer, dimaksudkan agar 
dapat diketahui apakah semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan telah 
direkam semua tidak ada yang terlewatkan, sebab apabila ada SPT yang 
terlewatkan dalam perekaman khususnya SPT (LB) akan menimbulkan 
permasalahan. 

 
LATIHAN   
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan dan Surat 

Pemberitahuan Tahunan! 
2. Jelaskan bagaimana SPT 1770 dinayatakan lengkap! 
3.  Jelaskan pos-pos mana saja dari SPT induk harus dilakukan edit! 
4. Jelaskan produk apa saja yang dapat dihasilkan dari tim edit SPT! 
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5. Ketentuan pasal berapa yang mendasari diterbitkannya STP atas kekurangan 
pembayaran dari Surat Pemberitahuan sebagai hasil edit dan berikan contoh 
perhitungannya? 

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian Surat Pemberitahuan! 
7. Di dalam SPT badan, jelaskan pengertian Laporan Keuangan yang harus 

disampaikan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) 
KUP! 

8. Jelaskan mengapa Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan, undang-
undang menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk itu, bukan sembarang 
pejabat! 

9. Kapan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan? 
10. Dari Pengawasan Pembayaran atas Wajib pajak PT. ISOKU IKI untuk 

tahun pajak 2004 di ketahui sebagai berikut: 

• Pembayaran PPh Pasal 25 (SSP Lb ke-2 &3)  Rp 60.000.000,- 

• Pembayaran PPh Pasal 25 dari Pemindahbukuan Rp 20.000.000,- 

• STP PPh Pasal 25 Rp 42.900.000,- inclusif  sanksi adm. Rp 2.900.000,- 
Wajib pajak menyampaikan SPT Tahun Pajak ’04 per 31/3-’05 dengan 
rincian sebagai berikut: 

• Penghasilan dari dalam negeri    Rp 600.000.000,- 

• Penghasilan dari LN     Rp 300.000.000,- 

• Jumlah Penghasilan Kena Pajak   Rp 900.000.000,- 

• Pajak Penghasilan 2004    Rp 261.500.000,- 

• Kredit Pajak: 
PPh Pasal 25   Rp  60.000.000,- 
PPh Pasal 23  Rp  40.000.000,- 
PPh Pasal 24  Rp 105.000.000,- 
Jumlah kredit pajak    Rp 205.000.000,- 

• Jumlah Pajak yang kurang dibayar   Rp  56.500.000,- 

• PPh Pasal 29      Rp  56.500.000,- 
Surat Pemberitahuan 2004    L    u    n    a    s 
 

Perintah: 
a. Saudara diminta melakukan edit dari Surat Pemberitahuan tersebut! 
b. Hitung besarnya PPh Pasal 25 Tahun 2005! 
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BAB  6 
 

PENGELOLAAN SPT PPN 
 
 
 
DASAR HUKUM 
 
Pengertian Surat Pemberitahuan 
 Tidak berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan maka pengertian SPT PPN adalah sama saja, yang 
membedakan adalah sumber dari mana perhitungan pajak dan sekaligus sebagai 
obyek yang harus dilaporkan. Dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dasar 
perhitungan Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilakukan rekonsilasi 
pajak, maka dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai sumber perhitungan pajak 
adalah dari Buku Perolehan dan Buku Penyerahan Barang atau Jasa, yang harus 
diselenggarakan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUP dan yang setiap akhir bulan harus 
dilakukan penutupan dalam rangka pelaksanaan penyetoran PPN yang terutang 
dan pelaporannya. Dibandingkan dengan Pajak Penghasilan yang mengenal 
SPT Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa, maka dalam Pajak Pertambahan 
Nilai tidak mengenal SPT Tahunan atau dengan kata lain hanya dikenal SPT 
Masa (istilah umum SPT. PPN).  
 Oleh karena itu upaya equalisasi peredaran antara Surat Pemberitahuan 
Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan adalah suatu hal yang menyalahi ketentuan dan tidak mungkin akan 
dapat dilaksanakan, sedangkan untuk melakukan rekonsiliasi jumlah peredaran 
antara kedua Surat Pemberitahuan tersebut saja banyak kendalanya.  Tata cara 
penghitungan dan juga pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan 
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Nilai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai 
dengan ayat (9) UU Pajak Pertambahan Nilai.    
 
Ketentuan Yang Mengatur 
 Dalam Pasal 3 ayat (1) KUP dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib 
mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke 
Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian Wajib Pajak dalam ketentuan ini 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KUP adalah 
Wajib Pajak menurut ketentuan hukum formal, dan khusus untuk Pajak 
Pertambahan Nilai adalah Pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU 
PPN yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Suatu pertanyaan 
timbul yaitu bagaimana halnya terhadap Pengusaha sebagaimana dimaksud 
dalam UU PPN tetapi tidak/belum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, 
apakah mereka terutang PPN sebagaimana seperti yang telah dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak?  
 Jawaban penulis adalah bahwa dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 3 
UU PPN khususnya diayat (4) dan tidak dihidupkan dalam KUP, maka mereka 
tidak terutang PPN yang seharusnya dibayar, namun apabila sebagai akibat tidak 
lapornya pengusaha sebagaimana dimaksud diketahui oleh Direktur Jenderal 
Pajak maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebesar 2% (dua persen) dari 
Dasar Pengenaan Pajak – Pasal 14 ayat (1) huruf d jo Pasal 14 ayat (4) KUP. 
Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut bukan berarti bahwa 
setiap Pengusaha Kena Pajak dapat menentukan model dan tata cara pengisian 
serta pelaporan Surat Pemberitahuan dimaksud. Dalam Pasal 3 ayat (6) KUP 
dikatakan bahwa Bentuk dan isi serta keterangan atau dokumen yang harus 
dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. Dalam menetapkan bentuk dan isi serta dokumen yang harus 
dilampirkan, maka beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh 
Direktur Jenderal Pajak antara lain adalah: 
a. Ada beberapa cara dalam menentukan saat terutangnya pajak yaitu: 

• saat penyerahan BKP atau JKP; 

• saat pembayaran yang mendahului penyerahan sekalipun hanya sebagian 
(pembayaran uang muka); 

• impor barang kena pajak dan ekspor barang kena pajak; 

• bahwa penyerahan barang kena pajak untuk dijual (barang konsinyasi) 
dianggap sebagai bentuk penyerahan barang kena pajak yang terutang 
PPN. Hal yang demikian ini berbeda dengan Pajak Penghasilan bahwa 
penyerahan yang demikian ini belum dianggap sebagai penjualan. 
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Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) jo Pasal 13 ayat 
(4) UU.PPN  tentang kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk menentukan saat lain sebagai saat terutangnya pajak, 
maka ditentukan bahwa saat terutangnya pajak adalah saat pembuatan 
Faktur Pajak yang diizinkan akhir bulan berikutnya dari saat penyerahan;  

b. Untuk ekspor Barang Kena Pajak dikenakan tarip 0 % (nol persen) bukan 
dibebaskan, sehingga pajak masukan yang telah dibayar dapat diminta 
kembali; 

c. Ada beberapa Barang Kena Pajak yang ditetapkan tidak dipungut sebagian 
atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaaan PPN, melalui Peraturan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16B UU. PPN; 

d. Ada penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (pajak keluaran) yang dipungut 
dan disetor oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 16A UU PPN;       

e. Pengertian kredit pajak yang dapat dikreditkan tertinggi Pajak Masukan yang 
dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak atau dengan kata lain tidak ada 
koresi positip terhadap kredit pajak; 

f. Pengertian penyerahan barang kena pajak adalah termasuk barang kena 
pajak yang dipakai sendiri, disumbangkan atau diserahkan secara cuma-
cuma kepada pihak lain; 

g. Dengan dikeluarkannya ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 
Pedagang Eceran tidak lagi dikenakan dengan tarif efektif dan kembali ke 
tarif umum. Maka dengan sendirinya Surat Pemberitahuan PPN Pedagang 
Eceran (PE) menjadi hapus dan hanya dikenal satu bentuk SPT PPN. 

 
 
 
 
 
 
 
Rekaan Surat Pemberitahuan PPN  (lihat lampiran SPT PPN)  
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Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Surat Pemberitahuan PPN adalah: 
a. Bentuk penyerahan untuk ekspor dibagi dua yaitu bentuk ekspor dengan 

L/C atau ekspor tanpa L/C; 
b. Kemudian dipisahkan pula penyerahan yang PPN nya “tidak dipungut/ 

ditunda/ditangguhkan dengan penyerahan yang PPN-nya ditanggung 
pemerintah; 

c. Dalam kolom penyerahan selain ekspor dipisah-pisahkan secara rinci, 
namun demikian suatu pertanyaan adalah bahwa penyerahan untuk dijual 
(penyerahan barang konsinyasi) tidak dipisahkan. Denga tidak 
dipisahkannya penyerahan untuk barang konsinyasi ini dengan sendirinya 
apabila dilakukan rekonsiliasi dengan peredaran menurut PPh adalah 
merupakan bentuk kesulitan tersendiri; 

d. Uraian butir c tersebut sangat bertentangan dengan butir B.2 yaitu harus 
dilaporkannya penyerahan barang yang tidak terutang PPN; 

e. Surat Pemberitahuan PPN tersebut (kode SPT 1195) dengan Kode 
Formulir (KP.PPN1.1. – 95), dengan dilampiri: 

• Lampiran Pajak Keluaran – I  yaitu tentang  Daftar Pajak Keluaran dan 
PPn BM Model 1195 A.1 (KP.PPN.1.1.2 -95). Dalam lampiran ini 
dimasukkan perihal penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak yaitu menyangkut Nama Pembeli atau Penerima BKP/JKP, 
NPWP, Tanggal dan Nomor seri Faktur Pajak serta jumlah PPN dan 
PPn Barang Mewah yang terutang. Dari lampiran ini ternyata bukan 
hanya pemindahan Buku Penyerahan yang telah ditutup namun seolah-
olah sebagai pemindahan pencatatan Buku Penyerahan ke dalam 
lampiran Surat Pemberitahuan; 

• Lampiran Pajak Keluaran - II   yaitu tentang Daftar Pajak Keluaran dan 
PPnBM yang tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ 
ditanggung pemerintah (DTP) – Model 1195 A 2 (KP.PPN.1.1.2 – 95 ). 
Dalam lampiran ini dimasukkan perihal penyerahan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak yaitu menyangkut Nama Pembeli atau Penerima 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang yang tidak 
dipungut atau ditunda atau dibebaskan atau ditanggung pemerintah. 
Dalam lampiran ini dimasukkan nama Pemungut PPN, NPWP, 
Tanggal dan Nomor Faktur Pajak serta PPN atau PPn BM yang 
terutang. Sebagaimana lampiran 1195 A1 maka dalam lampiran ini juga 
seolah-olah pemindahan pencatatan dari Buku Penyerahan ke dalam 
lampiran Surat Pemberitahuan; 
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• Lampiran Pajak Keluaran - III  yaitu tentang  Daftar Pajak Keluaran dan 
PPnBM kepada Pemungut PPN – Model 1195 A 3 (KP.PPN1.1.3). 
Dalam lampiran ini dimasukkan perihal penyerahan Barang Kena Pajak 
atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN. Selain itu juga harus 
dimasukkan nama Pemungut Pajak, NPWP, Tanggal dan Nomor 
Faktur Pajak serta PPN dan PPnBM yang terutang. Sebagaimana 
lampiran yang lain dalam lampiran ini seolah-olah dilakukan 
pemindahan Buku Penyerahan kepada Pemungut PPN kedalam 
lampiran; 

• Lampiran Pajak Masukan - I  yaitu tentang Daftar Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan – Model 1195 B 1 - (KP.PPN.1.1.4 - 95). Dalam 
lampiran ini di masukkan daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
yang antara lain meliputi Nama PKP Penjual/Pemberi BKP/Bank 
Devisa atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai, NPWP dan NPKPK 
Tanggal dan Nomor seri Faktur Pajak/Nomor PIUD, serta PPN atau 
PPn BM yang telah dibayar; 

• Lampiran Pajak Masukan – II yaitu tentang Daftar Pajak Masukan dan 
PPnBM yang memperoleh pembayaran pendahuluan dari Bapeksta 
Keuangan - Model 1195 B 2 - (KP.PPN.1.1.5).   
Catatan:  
sekarang ini Bapeksta telah dihapus dari organisasi Departemen Keuangan; 

• Lampiran Pajak Masukan – III yaitu tentang hasil perhitungan kembali 
pajak masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/ 
dibebaskan - Model 1195 B 3 - (KP.PPN.1.1 - 95); 

• Lampiran Pajak Masukan - IV yaitu tentang Daftar Pajak Masukan yang 
dapat dikreditkan – Model 1195 B.4 - (KP.PPN.1.1.7 - 95). Dalam 
lampiran ini dimasukkan Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/ Bank 
Devisa/Rirektorat Jenderal Bea dan Cukai, NPWP dan NPPKP, 
Tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak, serta bentuk Faktur Pajaknya 
yaitu FP.sederhana atau FP.Standar; 

• Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah – 
Model 1195 BM - (KP.PPN.1.1.8 - 95); 

 Dari lampiran Surat Pemberitahuan PPN tersebut timbul pertanyaan 
apakah perlunya Pengusaha Kena Pajak menyelenggarakan pencatatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUP yaitu berupa “Buku 
Perolehan dan Buku Penyerahan”, apakah tidak lebih baik apabila pengertian 
Buku yang diminta adalah Buku yang bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud 
dalam lampiran Surat Pemberitahuan tersebut, misalnya bentuk kartu yang 



Administrasi Pajak  185 

mudah dicopy ke dalam formulir lampiran Surat Pemberitahuan. Dengan cara 
demikian maka tidak akan menyulitkan Pengusaha Kena Pajak melakukan 
penutupan Buku serta pengisian Lampiran Surat Pemberitahuan untuk setiap 
akhir bulannya. Kemudian dari pada itu tidak dapat dibayangkan bagi 
pengusaha eceran apabila harus menyalin kedalam lampiran Surat 
Pemberitahuan semua penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pembeli dalam 
satu bulan takwin. 

 
PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN 
 
 Berbeda dengan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan, maka dalam tuntutan kerja pengelolaan Surat Pemberitahuan 
Pajak Pertambahan Nilai dibagi dalam 3 (tiga) kelompok kerja yang disebut 
sebagai Petugas I, Petugas II dan Petugas III, dan pengertian Petugas I, II, dan 
III disini adalah kelompok kerja, yang masing-masing bertugas sebagai: 
a. Petugas I, bertugas sebagai penerima dan meneliti kebenaran formal dari 

Surat Pemberitahuan dan mengelompokkan SPT per jenis usaha; 
b. Mengecek kebenaran dan menandatangani bactheader, serta mencatat 

dalam Kartu Pengawasan SPT. Petugas II juga sekaligus bertugas melakukan 
edit terhadap Surat Pemberitahuan PPN; dan 

c. Petugas III, melakukan perekaman dan membuat nota perhitungan atas 
koreksi yang mungkin terjadi.  

   
Pengelolaan dan Penerimaan Surat Pemberitahuan PPN/ PPn BM 
                                                              Petugas I/ Unit Kerja TPT 
SPT 1195 
(2 lembar ) 
 
 
                                  
                                  
  Lembar ke -2 
Tugas Petugas I 
a. menerima dan mengecek kelangkapan SPT dari PKP baik yang diterima 

langsung maupun yang dikirim melalui pos, dan apabila SPT belum lengkap 
mengembalikannya agar dilengkapi; 
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b. menyerahkan kembali SPT lembar ke-2 dan memberi tanda terima melalui 
keluaran komputer apabila SPT  telah lengkap; 

c. Mengelompokkan SPT per jenis usaha, antara lain Industri – Perdagangan – 
Jasa, kemudian SPT.LB. – SPT.N – SPT.KB., selanjutnya untuk SPT LB: 
 -  Kompensasi – Restitusi :  - ekspor BKP. 
     - penyerahan kepada pemungut 
     - lain-lain 

d. membuat batcheader a’ 20 SPT (KP.PPN.1.8); 
e. mengirim ke Petugas II. 
 
 Tugas Petugas II 
a. Mengecek, menandatangani KP.PPN.1.8;  
b. Mencatat data SPT ke dalam Kartu Pengawasan SPT dan pembayaran masa 

(KP.PPN.1.6) untuk PPN BM–KP.PPN 1.7. Tugas pencatatan ini tidak 
dilaksanakan lagi dalam Tata Usaha karena telah menggunakan SIP; 

c. Mencocokan SPT induk dengan angka-angka di lampiran; 
d. Mengedit butir-butir yang akan direkam;  
e. Mengirim SPT yang telah diedit ke Petugas III, khusus SPT restitusi dalam 

rangka ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN pekerjaan edit agar 
didahulukan; 
Catatan : 

- SPT lengkap yang unbalance agar dibetulkan sendiri/tidak perlu 
dikembalikan. 

- Permintaan penjelasan dapat dikirim kepada PKP secepatnya. 

- Tak ada respon dan tak dapat di-balance-kan – kirim PSK hasil koreksi 
diberitahukan kepada PKP (KP.Tipa. PPN.1.3-96), kirim kembali ke 
Petugas III agar direkam ulang. 

 
Tugas Petugas III  
a. Melakukan perekaman data transaksi Surat Pemberitahuan;  
b. Membuat Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak atas koreksi matematis 

SPT unbalance dari Petugas III (perekaman); 
c. Menerima output perekaman yang antara lain berupa : 

• Daftar PKP yang tidak memasukkan SPT per jenis usaha : 

- Industri; 
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- Perdagangan; 

- Pedagang eceran (dengan sendirinya sekarang tidak perlu lagi); dan 

- Jasa. 

• Daftar SPT lebih bayar yang meminta Pengembalian atau Kopensasi  
per Masa Pajak per Jenis Usaha; 

• Surat Teguran. 
d. Mengirim Surat Teguran kepada PKP setelah dicek terlebih dahulu; 
e. Mengirim SPT kelompok lebih bayar yang diminta restitusi kepada Petugas 

PSK dan juga SPT unbalance yang telah ditindaklanjuti dengan KP.Tipa 
1.2-96 yang dalam waktu yang telah ditentukan tidak ada tanggapan; 

f. Mengirim SPT Lebih Bayar yang merupakan akumulasi dari beberapa Masa 
Pajak yang meminta pengembalian pada akhir Tahun Pajak ke petugas PSL 
dengan menggunakan buku ekspedisi. Setelah akhir Tahun Pajak berkas 
berikut SPTnya dikirim ke Seksi TUP untuk disimpan dalam rumah 
berkas. 
 

RANGKUMAN 
 
1. Menyangkut Pajak Pertambahan Nilai maka sistem yang ada tidak mengenal 

Surat Pemberitahuan Tahunan, PPN hanya mengenal Surat Pemberitahuan 
Masa; 

2. Yang dilaporkan adalah seluruh jumlah penyerahan yang menghasilkan 
Pajak Keluaran, artinya pajak yang dipungut atau seharusnya dipungut  
terhadap penyerahan yang dilakukan; 

3. Demikian pula yang harus dilaporkan adalah seluruh Pajak Masukan yang 
telah dipungut oleh pihak yang menyerahkan; 

4. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Surat 
Pemberitahuan Kurang Bayar dan harus dilunasi sebelum Surat 
Pemberitahuan disampaikan, dan apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari 
Pajak Masukan maka Surat Pemberitahuan Lebih Bayar dan dapat diminta 
restitusi; 

5. Perolehan Non Barang Kena Pajak dan juga Non Jasa Kena Pajak termasuk 
yang harus dimasukkan dalam laporan Surat Pemberitahuan. 

 
LATIHAN 
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1. Jelaskan apa yang membedakan antara pelaksanaan pengawasan 
pembayaran masa PPh dan PPN! 

2. Jelaskan pengertian antara ”membayar” dan ”menyetor” Pajak Pertambahan 
Nilai! 

3. Di dalam rangka mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai 
sumber pencatatan apa yang harus dipakai dan berikan dasar hukumnya? 

4. Jelaskan pendapat saudara terhadap tindakan pemeriksa yang menggunakan 
jumlah peredaran dalam Laporan Daftar Laba Rugi sebagai dasar 
menentukan besarnya penyerahan Pajak Pertambahan Nilai! 

5. Bagaimana tindakan Direktorat Jenderal Pajak apabila Pengusaha Kena 
Pajak di dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya tidak melaporkan 
penyerahan NON BKP dan NON JKP?  

 



 
 
 

BAB 7 
 

PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA 
 
 
 
PENGERTIAN UMUM PPM 
 
 Self assessment sebagai suatu sistem perpajakan perlu adanya 
pengawasan dalam pelaksanaan dan sekaligus pembinaan, oleh karena itu 
admistrasi pengawasan pembayaran haruslah bertumpu kepada pelaksanaan 
pengawasan dari pembayaran atau penyetoran pajak dalam Masa Pajak dan 
sekaligus pelaporannya serta pembinaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan 
tersebut. Pengertian pembinaan adalah dari mulai himbauan sampai dengan 
penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya 
dijalankan oleh Wajib Pajak, namun tidak atau kurang dijalankan dengan baik 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Dari uraian tersebut maka ruang lingkup dari tugas Pengawasan 
Pembayaran Masa meliputi tugas-tugas antara lain: 
1. Pencatatan pembayaran atau penyetoran pajak Masa ke dalam Buku 

Tabelaris atau Kartu Pengawasan Pembayaran atas Bukti Pembayaran atau 
Bukti Laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Dengan sendirinya 
pencatatan tersebut tidak perlu dilakukan apabila administrasi pengawasan 
pembayaran Masa sudah diselenggarakan secara komputerisasi, kecuali 
pedoman kerja menghendaki; 

2. Mengarsipkan bukti pembayaran/penyetoran pembayaran Masa dan 
Laporan pembayaran/penyetoran Masa ke dalam Anak Berkas Tahun 
Berjalan;   

3. Membuat Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak atas pelanggaran kewajiban 
pelaksanaan pembayaran/penyetoran pembayaran masa sebagaimana 
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dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 14 ayat (3) 
KUP jo Pasal ayat 7 KUP; 

4. Mencatat Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak yang telah dibuat ke dalam 
Buku Tabelaris atau Kartu Pengawasan Pembayaran; 

5. Mengirimkan Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak ke unit kerja 
Ketetapan dan kearsipan, dan mencatat kembali dalam Buku Tabelaris atau 
Kartu Pengawasan Pembayaran apabila Nota Perhitungan Surat Tagihan 
Pajak tersebut telah diterbitkan keputusannya; 

6. Mengarsipkan Keputusan Surat Tagihan Pajak dan tindasan lembar 
perhitungan Surat Tagihan Pajak ke dalam Anak Berkas Tahun Berjalan; 

7. Secara periodik setiap akhir tahun (biasanya s.d. bulan April tahun 
berikutnya) mengirimkan Anak Berkas Tahun Berjalan ke unit kerja Tata 
Usaha Perpajakan. 

 Ketentuan hukum yang mengatur Pengawasan Pembayaran Masa sendiri 
tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 
namun pengertian ini tersirat dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan 
(2a) KUP, demikian pula dalam Pasal 10 ayat (1) KUP. Pada dasarnya 
pelaksanaan  Pengawasan Pembayaran masa adalah meliputi pegawasan dan 
pembinaan terhadap pelaksanaan: 

• Pemotongan Pajak atau Pemungutan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 
4 ayat (2) PPh yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan 
Pemerintah berikut pelaporannya; 

• Pembayaran Masa PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PPh dan 
pelaporannya; 

• Penyetoran Pajak dari hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 PPh serta pelaporannya;    

• Penyetoran pajak dari hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 22 PPh serta pelaporannya; dan 

• Penyetoran Pajak dari hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 PPh;  

• Penyetoran Pajak dari hasil pemotongan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 PPh dan pelaporannya.  

  
Dari uraian tersebut mungkin ada beberapa terminologi yang 

membingungkan yaitu pertama adanya terminologi pemungutan pajak dan ada 
terminologi pemotongan pajak. Tentu timbul pertanyaan apa bedanya? 
Demikian pula adanya terminologi pemotongan pajak yang diatur dalam 
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ketentuan yang berbeda yaitu Pasal 21, 23 dan 26 PPh, inipun akan 
menimbulkan pertanyaan apa bedanya? Selain itu juga ada pemungutan pajak 
atau pemotongan pajak yang diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) PPh.  
 
Pemungutan Pajak 
adalah pengenaan pajak melalui pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga 
baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas 
penunjukan yang diberikan oleh Menteri Keuangan atas kuasa pasal undang-
undang. Dasar pemungutan pajak adalah nilai transaksi dikalikan tarif 
pemungutan yang biasanya adalah tarif tengah dikalikan fiksi laba usaha. Sebagai 
contoh dari ketentuan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan RI 948 Tahun 
1984 tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor yaitu 1,5 % yang diperoleh 
dari Tarif Pajak Tengah (25%) dikalikan Fiksi Laba yang pada waktu itu (6%)  
atau 1,5% (satu lima per sepuluh persen). Pemungutan PPh Impor Pasal 22 ini 
sebenarnya bertentangan dengan asas self assessment system itu sendiri, sebab 
datangnya penghasilan adalah dari transaksi penjualan bukan dari transaksi 
pembelian, mungkin ini hanya pas untuk impor secara indent dan dikenakan 
atas importirnya. 
 
Pemotongan Pajak 
adalah pengenaan pajak melalui pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga 
baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas 
penunjukan Menteri Keuangan atas kuasa undang-undang. Dasar pemotongan 
adalah penghasilan dikalikan tarif pajak, biasanya tarif tengah atau tarif umum 
Pasal 17  PPh; 
 
Pemotongan PPh Pasal 21 
adalah pemotongan pajak karena adanya hubungan kerja, yaitu antara pemberi 
kerja dengan karyawan, dan sebagai pemotong pajak adalah pemberi kerja. 
Perluasan pemotongan pajak semacam ini ke pemotong pajak selain yang 
timbul karena adanya hubungan kerja menimbulkan masalah yaitu ”mampukah 
Direktur Jenderal Pajak mengawasinya”?    
Pemotongan PPh Pasal 23 
adalah pemotongan pajak karena adanya hubungan pekerjaan, yaitu antara dua 
profesional yang sederajat dalam menjalankan transaksi usaha, dan sebagai 
pemotong adalah mereka yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. 
Dalam kasus perluasan pemotongan semacam ini pertanyaan sebagaimana 
dikemukakan pada kasus pemotongan PPh Pasal 21 juga perlu pula dijawab. 
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Pemotongan PPh Pasal 26 
adalah pemotongan atas penghasilan dari dalam negeri yang diterima oleh 
Wajib Pajak Luar Negeri dan sebagai pemotong disini adalah pemberi 
penghasilan. Dari pemotongan pajak semacam inilah dikenal terminologi ”Pajak 
Final” dalam era official assessement system, karena tidak mungkin Wajib Pajak 
Luar Negeri tersebut diminta untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan ke 
Indonesia dan tidak mungkin pula ditetapkan dan dilakukan tindakan 
penagihan pajak.       
 
Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) PPh 
adalah pemotongan atau pemungutan pajak-pajak tertentu yang ditetapkan oleh 
Peraturan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 4 ayat (2) 
PPh, dan sebagai pemotong atau pemungut adalah pemberi penghasilan, 
pelaksana transaksi, atau pejabat yang ditunjuk dan semua pemotongan atau 
pemungutan disini dinyatakan sebagai Pajak Final. Sejarah dari timbulnya Pasal 
4 ayat (2) PPh ini pada mulanya hanya atas penerimaan penghasilan berupa 
bunga deposito berjangka berdasarkan pertimbangan bahwa negara 
membutuhkan dana tabungan dari masyarakat untuk mendorong pembangunan 
nasional. Perkembangan selanjutnya dari ketentuan ini adalah bahwa Direktur 
Jenderal Pajak tidak dibenarkan mengusut asal-usul dari uang yang 
didepositokan. Perkembangan selanjutnya dari ketentuan ini sebenarnya tidak 
lebih dari bentuk seolah-olah negara melegalkan money laundry dan black 
money. Sedangkan fakta yang terjadi yaitu bahwa tujuan penghimpunan dana 
untuk pembangunan tidak terjadi atau paling tidak mencapai tujuan, yang terjadi 
adalah bentuk capital fligt.  

 
 
 
 
PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PS. 25  
 
Pengertian 
 Di dalam pengaturan PPh Pasal 25 maka terminologi yang paling pas 
untuk pembayaran PPh Pasal 25 adalah pembayaran “kredit pajak,” artinya 
bahwa negara melalui undang-undang pajak mengambil kredit (utang) terlebih 
dahulu dari Wajib Pajak sebelum jumlah penghasilan dari usaha dan pajak 
penghasilan itu sendiri diketahui pada akhir Tahun Buku saat terjadi penutupan 
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buku-buku yang diselenggarakannya, sekalipun bunyi ketentuan yang ada yaitu 
dalam Pasal 25 PPh adalah angsuran pajak. Terminologi angsuran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut sebenarnya kurang pas, sebab 
pengertian angsuran menyiratkan bahwa telah terjadi utang pajak dan 
pembayarannya dilakukan dengan angsuran (sebagaimana dimaksud Pasal 9 
ayat (4) KUP), padahal dalam Tahun Berjalan tersebut khususnya bagi Wajib 
Pajak yang menjalankan usaha utang pajak diketahui, karena besarnya 
penghasilan belum diketahui. Penghasilan neto dalam Tahun Pajak baru 
diketahui besarnya setelah adanya tutup buku di akhir Tahun Buku.  
 Dengan demikian pelaksanaan Tata Usaha Pengawasan Pembayaran 
Masa ini berlaku sama untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun badan 
sekalipun unit kerja yang menanganinya adalah berbeda. 
 
Penentuan Besarnya Pembayaran PPh Pasal 25 
 Tidak sebagaimana dijelaskan dalam pengertian umum Pengawasan 
Pembayaran Masa sebagai penjelasan di awal, maka Pengawasan Pembayaran 
Masa PPh Pasal 25 ada tambahan tugas selain yang diuraikan dalam Pengertian 
Umum, yaitu “menentukan besarnya Kredit Pajak” yang harus dibayar setiap 
bulannya. Oleh karena itu sebelum tindakan pengawasan tersebut dilakukan 
maka Wajib Pajak maupun pejabat pengawasan pada tata usaha pajak haruslah 
tahu besarnya pembayaran masa yang harus dilakukan atau diawasi. Sebagai 
prinsip dalam menentukan besarnya pembayaran masa adalah bahwa besarnya 
pajak yang harus dibayar untuk tahun ini (melalui pembayaran PPh masa) 
sementara adalah sama dengan Pajak Penghasilan Tahun yang lalu.  
 Pola berpikir Undang-Undang adalah bahwa setiap rumah tangga usaha 
selalu berharap dan berusaha keadaan tahun ini akan lebih baik dari tahun yang 
lalu. Oleh karena itu untuk sementara undang-undang mewajibkan Wajib Pajak 
untuk membayar PPh Pasal 25 sama dengan Pajak Penghasilan tahun lalu 
sebagai kredit pajak kepada negara dan dibayar 12 (dua belas) kali setiap bulan 
dengan jumlah yang sama, sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak. Karena 
mekanisme pelaksanaan undang-undang pajak ada lembaga pemotongan atau 
pemungutan pajak sebagai pelaksanaan asas convinience of payment (membayar 
pajak tepat pada waktu pada saat timbulnya penghasilan) maka segala 
pemotongan dan atau pemungutan pajak yang terjadi dikurangkan terlebih 
dahulu dari besarnya Pajak Penghasilan tahun lalu yang terutang sebelum dibagi 
dengan angka bulan dua belas [Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b PPh]. 
Pengertian Pajak Penghasilan yang terutang Tahun Pajak lalu adalah dapat dari: 
1. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak 

Tahun Pajak terakhir [Pasal 25 ayat (1) PPh], atau dapat juga dari  
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2. Pembayaran yang harus dilaksanakan bulan Desember Tahun Pajak lalu 
apabila Surat Pemberitahuan belum disampaikan (bersifat sementara)-[Pasal 
25 ayat (2) PPh], atau juga dapat dari  

3. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dalam Tahun Pajak yang 
bersangkutan untuk Tahun Pajak yang lalu [Pasal 25 ayat (4) PPh].  

 Beberapa prinsip lain yang dipakai untuk menentukan besarnya Pem-
bayaran Masa adalah: 
a. Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar besarnya pembayaran masa 

ditentukan berdasarkan actual peredaran dalam bulan yang bersangkutan. 
Penghasilan neto dicari dengan mengalikan jumlah peredaran dengan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak orang pribadi 
yang tidak menyelenggarakan pembukuan, atau dari hasil perhitungan Laba 
Rugi untuk bulan yang bersangkutan bagi Wajib Pajak badan atau orang 
pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, kecuali apabila Wajib Pajak 
tersebut pada saat pendaftaran NPWP sekaligus menyampaikan Surat 
Pemberitahuan PPh Tahun Pajak untuk tahun-tahun yang lalu dan 
melaporkan penghasilan serta Pajak Penghasilan yang terutang Pasal 25 ayat 
(7) PPh];  

b. Untuk usaha perbankan besarnya pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan pada 
setiap triwulan yang didasarkan kepada Laporan  Laba/Rugi Triwulan yang 
lalu, adapun cara perhitungannya besarnya pembayaran masa ditentukan 
dengan penghasilan neto dari Triwulan yang lalu [Pasal 25 ayat (7) PPh] 
dengan cara disetahunkan dahulu, baru dikalikan dengan tarif pajak dan 
kemudian dihitung besarnya PPh Pasal 25 untuk satu bulannya (satu per 
dua belas) atau satu triwulannya (satu per empat); 

c. Untuk Wajib Pajak BUMN/D didasarkan kepada Laba/Rugi dari Rencana 
Kerja Dan Pendapatan Tahunan yang disusun pada setiap awal Tahun 
Buku [Pasal 25 ayat (7) PPh]; 

d. Bagi Wajib Pajak yang sudah lama terdaftar (terdaftar mulai tahun yang lalu) 
ditentukan dari besarnya Pajak Penghasilan Tahun yang lalu. Cara 
menentukannya adalah seperduabelas (1/12) dari Pajak Penghasilan Tahun 
lalu setelah dikurangi dengan kredit pajak yang berupa pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga. Pengertian Pajak Penghasilan Tahun yang 
lalu adalah dapat diambil dari Surat Pemberitahuan, apabila belum ada surat 
ketetapan atau dari besarnya Surat Ketetapan Pajak dua Tahun terakhir. 
Dalam kasus Wajib Pajak yang sudah lama terdaftar maka ada 
kemungkinan timbul kasus-kasus tertentu di dalam perhitungan Penghasilan 
Neto [Pasal 25 ayat (6) huruf  a PPh] yaitu antara lain:     
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• Dalam perhitungan penghasilan neto dalam Surat Pemberitahuan terjadi 
kasus kompensasi kerugian dari tahun-tahun yang lalu. Dan kompensasi 
ini kemungkinan menjadi habis di Tahun Pajak dimana penyampaian 
Surat Pemberitahuan dilakukan atau mungkin masih ada sisa kerugian 
untuk dikompensasikan ke Tahun Pajak berikutnya; 

• Ada kemungkinan kegiatan usaha dalam Tahun Pajak dimana 
Pembayaran Masa yang harus dilaksanakan mengalami penurunan 
usaha, kerugian atau keadaan force majeur dalam usahanya;    
Dari semua penjelasan tersebut maka jelas bahwa pekerjaan tata usaha 

perpajakan pada unit kerja yang menangani PPh orang pribadi dan badan 
adalah tidak sekedar catat mencatat belaka, akan tetapi lebih dari itu yakni juga 
menentukan besarnya pembayaran masa dan penerbitan Surat Tagihan Pajak, 
dan pekerjaan ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang mengetahui 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh kasus, bahwa ada pejabat 
Kasubsi Pengawasan Pembayaran Masa (atau mungkin bahkan Kepala 
Seksinya) yang tidak dapat membaca Laporan Keuangan Triwulanan Bank, 
sehingga sebagai akibatnya atas Bank tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak 
Pasal 14 ayat (1) huruf a KUP karena dianggap membayar PPh Masa kurang 
dari yang seharusnya, suatu hal yang sebenarnya cukup memalukan. Dalam 
kasus yang demikian ini sebaiknya apabila diketahui secara dini segera 
dibetulkan secara jabatan melalui kuasa Pasal 16 KUP dengan tidak perlu 
meminta, menunggu apalagi menyuruh Wajib Pajak untuk mengajukan Surat 
Permohonan Pembetulan.     
 
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru 
 Wajib Pajak baru, dengan sendirinya belum dapat ditentukan besarnya 
pembayaran PPh Pasal 25 berdasarkan besarnya Pajak Penghasilan Tahun 
Pajak yang lalu, kecuali apabila Wajib Pajak tersebut telah lama menjadi Wajib 
Pajak dan berikut dengan pemberian NPWP kepadanya diberikan blangko 
Surat Pemberitahuan yang kemudian diisi dan disampaikan ke Kantor 
Pelayanan Pajak. Dalam kasus Wajib Pajak baru yang tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan yang lalu tata cara penentuan besarnya 
pembayaran PPh Pasal 25  Wajib Pajak baru dilakukan sebagai berikut: 
Tn. Supangat sebagai Wajib Pajak yang baru terdaftar per Juni 2004 yang tahun 
sebelumnya belum menjalankan usaha, dari pencatatan usaha yang dilaksanakan 
bulan dimaksud jumlah peredaran Rp.100.000.000,- 
NPPN (misalnya 15 %), maka Penghasilan Neto               Rp. 15.000.000,- 
(catatan :Penghasilan Neto ini juga dapat diperoleh dengan perhitungan pembukuan 
apabila Wajib Pajak  menyelenggarakan pembukuan).  
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Penghasilan Neto tersebut disetahunkan, maka menjadi  =  Rp 180.000.000,- 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (misalnya k/1)                    =  Rp     5.760.000,- 
Penghasilan Kena Pajak satu tahun                                   =  Rp 174.240.000,-  
Pajak Penghasilan Terutang: 
25 juta pertama 5 %                               = Rp   1.250.000,- 
25 juta yanmg kedua 10 %                     = Rp   2.500.000,- 
50 juta ketiga 15%                                  = Rp   7.500.000,- 
Rp.74.240.000 sisanya 25 %                  = Rp  18.460.000,- 

                                                                                                  Rp  29.710.000,-   
Jadi PPh  Pasal 25  bulan Juni 2004 adalah : 

                                           1/12 x Rp.29.710.000, - =    Rp    2.475.833,- 
 Jumlah tersebut dibayar paling lambat tanggal 15 Juli 2004 dan 
pembayaran tersebut dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2004, dan 
penjelasan tata cara perhitungan ini harus diberikan kepada Wajib Pajak oleh 
pejabat yang bertugas sebagai Information Desk di Tempat Pelayanan Terpadu, 
dan diberikan bersamaan dengan penyerahan NPWP dan atau NPPKP.  
 Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rancangan perubahan 
Undang-undang Pajak Penghasilan yang diajukan ke DPR akhir Tahun 2005 
yang sebelumnya telah didahului dengan SK Direktur Jendral Pajak untuk 
Wajib Pajak dalam satu tahun adalah Rp 12.000.000,- ditambah status kawin Rp 
1.200.000,- ditambah anak yang menjadi tanggungan Rp 1.200.000,- maksimal 
tiga anak dan wanita yang menjalankan usaha atau pekerjaan yang 
penghasilannya digabungkan ditambah Rp.12.000.000,- maka dalam kasus soal 
tersebut untuk Tahun Pajak 2005 menjadi Rp 14.400.000,- 

  
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Lama  
 Dasar penentuan besarnya PPh Pasal 25 pada awal tahun dengan 
landasan pola berpikir bahwa setiap usaha selalu berharap bahwa penghasilan 
dalam tahun ini akan berkembang lebih baik dari tahun yang lalu, dengan 
pertimbangan tersebut maka Pajak melalui lembaga PPh Pasal 25 menentukan 
pembayaran PPh Pasal 25 (masa atau bulanan) dalam tahun ini adalah sama 
dengan PPh tahun yang lalu sebagaimana menurut Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan Wajib Pajak. Oleh karena itu perhitungan PPh Pasal 25 
pemotongan pajak dan pemungutan pajak bersifat netral, sehingga perhitungan 
PPh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut: 
1/12 x ( PPh. SPT tahun lalu –PPh Ps.21/26– PPh Ps.22– PPh Ps.23/26 -PPh Ps.24); 
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 Dengan pertimbangan bahwa Surat Pemberitahuan memiliki batas akhir 
penyampaian sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya dan itupun masih 
dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, 
sehingga untuk bulan-bulan Januari s.d. Maret atau sampai dengan berakhirnya 
masa perpanjangan jangka waktu akan terjadi kevakuman aturan pembayaran 
PPh Pasal 25, oleh karena itu ditimbulkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PPh, 
yaitu besarnya pembayaran PPh Pasal 25 adalah sama dengan pembayaran PPh 
Pasal 25 bulan Desember tahun sebelumnya. Apabila Surat Pemberitahuan 
telah disampaikan dan ternyata perhitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Surat 
pemberitahuan ternyata lebih besar dari yang ditentukan berdasarkan 
pembayaran bulan Desember lalu maka atas kekurangannya harus dilunasi serta 
ditambah sanksi administrasi berupa bungan 2% (dua persen) sebulan yang 
dihitung sejak saat berakhirnya Tahun Pajak sampai dengan saat penyampaian 
Surat Pemberitahuan.     
 Karena prinsip dari pembayaran Masa PPh Pasal 25 adalah sama 
dengan besarnya Pajak Penghasilan tahun yang lalu, maka apabila pada tahun 
berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari tahun-tahun 
sebelumnya, besarnya pembayaran PPh Pasal 25 dalam tahun ini disesuaikan 
dengan perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut.  
Ketentuan ini kadangkala menimbulkan dampak buruk dalam pelaksanaan 
hukum pajak, yaitu manakala perhitungan pajak dalam rangka penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai 
ketentuan;     
 Apabila ada kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan, maka perhitungan PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut: 

PT XYZ menyampaikan Surat Pemberitahuan 1771 Tahun Pajak 2004 
dengan melaporkan : 
Laba atau Penghasilan Tahun 2004 adalah sebesar Rp 300.000.000,- 
Jumlah kerugian Tahun Pajak yang lalu adalah  Rp 400.000.000,- 
Jumlah kompensasi kerugian                            (Rp 300.000.000,-) 
Penghasilan Kena Pajak Tahun 2004               N    i     h     i    l    
Perhitungan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2005 adalah sebagai 
berikut: 
Fiksi Penghasilan Tahun 2005 = 2004 yakni sebesar Rp 300.000.000,- 
Sisa kerugian yang dapat dikompensasikan            (Rp 100.000.000,-) 
Perkiraan Penghasilan Kena Pajak 2005                 Rp 200.000.000,-  
Perkiraan Pajak Penghasilan terutang: 
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Rp 50 juta pertama tarif pajak 10 %  Rp   5.000.000,- 
Rp 50 juta kedua tarif pajak    15 %              Rp   7.500.000,- 
Rp 100 juta sisanya tarif pajak 30 %             Rp 30.000.000,- 
PajakPenghasilan                                                             Rp 42.500.000,- 
Pembayaran PPh Pasal 25 Masa Tahun 2005 adalah: 
                                         1/12 x Rp.42.500.000,-  = Rp 3.525.000,- 

(Catatan:   dalam contoh perhitungan tersebut diasumsikan bahwa Wajib Pajak 
tidak memiliki kredit pajak dari pemotongan dan pemungutan ).  

Setelah perhitungan pembayaran PPh Pasal 25 yang dilampirkan 
didalam Surat Pemberitahuan ini dinyatakan benar, maka kepada Wajib 
Pajak dikirimkan surat pemberitahuan besarnya angsuran PPh pasal 25 
untuk tahun 2002.  
(Catatan: pengecekan kebenaran perhitungan ini dilakukan oleh editor Surat 

Pemberitahuan Tahunan di Seksi PPh). 

 SPT disampaikan setelah lewat batas waktu Pasal 3 ayat (3) huruf b 
KUP: 

• PPh Pasal 25 sementara mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2), yakni 
sama dengan pembayaran masa menurut bulan terakhir tahun lalu; 

• setelah Surat pemberitahuan disampaikan dan dihitung/di edit perhitungan 
besarnya PPh Pasal 25 maka pembayaran PPh Pasal 25 kembali ke 
ketentuan PPh Pasal 25 ayat (1) yakni seperduabelas dari PPh 25 menurut 
perhitungan SPT; 

• apabila PPh 25 menurut perhitungan Tahunan ternyata lebih besar maka 
sisanya dikenakan tagihan (STP) dengan sanksi bunga 2 % (dua persen) 
sebulan untuk masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. 

 Wajib Pajak diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. 

• PPh Pasal 25 sementara didasarkan pada perhitungan sementara pengajuan 
permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
atau PPh Pasal 25 ayat (2), tergantung mana yang lebih besar; 

• setelah Surat Pemberitahuan disampaikan PPh Pasal 25 ditentukan 
berdasarkan perhitungan menurut Surat Pemberitahuan atau tetap kepada 
ketentuan PPh Pasal 25 butir dimuka, tergantung mana yang lebih besar; 

• apabila PPh 25 berdasarkan Surat pemberitahuan ternyata lebih besar maka 
sisanya ditagih dengan STP ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2 % (dua 
persen) untuk masing-masing bulan sampai dengan tanggal pembayaran.   
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PPh Pasal 25 Perbankan 
 Tata cara penentuan besarnya PPh Pasal 25 adalah sama saja baik bagi 
yang sudah lama terdaftar ataupun yang baru terdaftar yaitu berdasarkan 
Laporan Laba Rugi Triwulanan. Besarnya penentuan pembayaran PPh Pasal 25 
untuk usaha perbankan ditentukan berdasarkan Laporan Triwulanan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan disampaikan ke 
Kantor Pelayanan Pajak oleh setiap Bank dimana Bank tersebut terdaftar. 
 Sebagai contoh perhitungan pembayaran PPh Pasal 25 perbankan 
adalah sebagai berikut: 

Laporan Triwulanan TR.III ’02 PT. Bank Berlian adalah sebagai berikut: 

No Keterangan Triwulan II Triwulan III 
1 Aktiva Perusahaan 24.520.662,- 34.049.276,- 
2 Kewajiban 22.977.471,- 32.408.690,- 
3 Modal 1.418.296,- 1.428.506,- 
4 Laba Usaha 124.895,- 212.000,- 

Sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 25 maka dicari terlebih dahulu 
besarnya penghasilan selama tiwulan III, yakni sebagai berikut: 
Laba Usaha sampai dengan Triwulan III   Rp  212.000.000,- 
Laba Usaha sampai dengan Triwulan II   Rp  124.895.000,- 
Laba Usaha Triwulan III adalah    Rp    87.105.000,- 
Laba Tr.III disetahunkan yakni 4 x Rp 87.105.000,- =  Rp  348.420.000,- 
PPh yang terutang adalah : 
Rp.50 juta pertama 10 %      Rp      5.000.000,- 
Rp.50 juta kedua     15%       Rp      7.500.000,- 
Rp.248.420.000,- sisanya 30%    Rp    73.526.000,- 
                                                                             Rp    76.026.000,- 
Jadi pembayaran PPh  Pasal 25  Masa dalam Triwulan ketiga setiap 
bulannya adalah sebesar  1/12  x Rp 76.026.000,-  =  Rp 6.335.500,-                  

  
PPh Pasal 25 BUMN/D  
 Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 terhadap Perusahaan Negara/ 
Daerah ditentukan melalui Laporan yang disusun sebagai Rencana Kerja dan 
Pendapatan Tahunan (RKPT) pada setiap awal tahun. Akan tetapi 
perkembangan selanjutnya, karena privatisasi perusahaan negara/daerah tata 
cara penyusunan Rencana Kerja dan Pendapatan Tahunan ini sudah banyak 
yang ditinggalkan dan perusahaan-perusahaan negara/daerah tersebut banyak 
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yang kembali menganut prinsip-prinsip akuntansi yang aktual. Dalam kasus yang 
demikian ini maka biasanya penentuan pembayaran PPh Pasal 25 ditentukan 
sebagaimana badan-badan swasta yang lain, kecuali perusahaan perbankan yang 
tetap harus tunduk kepada ketentuan yang ada.  
 
PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Yang Mengalami Penurunan Usaha    
 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa prinsip dari penentuan besarnya 
pembayarabn PPh Pasal 25 adalah besarnya Pajak tahun yang lalu dengan 
pertimbangan bahwa setiap rumah tangga perusahaan selalu berharap bahwa 
penghasilan tahun ini akan lebih besar dari tahun yang lalu. Harapan 
sebagaimana dimaksud pada kenyataannya adalah tidak selalu terjadi, dapat saja 
penghasilan dalam tahun ini kemungkinan menjadi lebih kecil dari pada tahun 
yang lalu. Dalam kasus yang demikian ini Wajib Pajak dimaksud dapat saja 
mengajukan penurunan pembayaran PPh pasal 25 kepada Direktur Jenderal 
Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui unit kerja TPT dengan cara 
sebagai berikut: 
a. mengajukan permohonan tertulis penurunan pembayaran PPh Pasal 25, 

setelah bulan kelima dari Tahun Pajak; 
b. memberikan alasan-alasan yang jelas akan sebab-sebabnya; 
c. melampirkan Laporan Keuangan Sementara tahun berjalan dengan prediksi 

Laporan Keuangan Tahunan sebagai bukti bahwa kemungkinan terjadinya 
penurunan penghasilan dalam tahun dimaksud. 

 Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut setelah dicatat dalam 
Buku Regester Surat Masuk (dalam sistem manual) dilakukan penelitian dari 
Prediksi Laporan Keuangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat 
memberi Surat Keputusan penurunan PPh Pasal 25, apabila ternyata 
berdasarkan prediksi memang kemungkinan terjadi penurunan penghasilan 
yang melebihi 25 % (dua puluh lima persen).  Keputusan ini dinyatakan di 
dalam Surat Keputusan Pengurangan PPh Pasal 25 dan diberitahukan 
(dikirimkan ) kepada Wajib Pajak atau menolak memberikan pengurangan 
pembayaran PPh Pasal 25 apabila berdasarkan prediksi Laporan Keuangan 
tidak terdapat indikasi penurunan penghasilan.    

   
Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 Manual 
 Pelaksanaan pengawasan pembayaran Masa PPh Pasal 25 secara manual 
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 
1. Sarana pengawasan pembayaran masa adalah Buku Regester Pengawasan 

Pembayaran Masa yang sering disebut dengan Buku Tabelaris, yang terdiri 
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dari kolom-kolom No. Urut, Nama/NPWP/Alamat,  Pembayaran bulanan 
yang ditentukan, Bulan (Januari s.d. Desember), jumlah pembayaran 
setahun dan Keterangan. Kemudian ada dua macam Buku Tabelaris yakni 
Buku Tabelaris Umum dan Buku Tabelaris untuk Wajib Pajak 100 Besar. 
Yang harus diisikan pada kolom-kolom dimaksud adalah:  
a. Kolom Pembayaran bulanan diisi besarnya pembayaran masa yang 

harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan pemberitahuan yang 
diberikan  berikut dengan perubahan-perubahan pembayaran yang 
terjadi; 

b. Dalam kolom ini dicatat pula penerbitan Surat Tagihan Pajak atas 
tidak/kurang dibayarnya PPh Pasal 25 dengan pensil untuk penerbitan 
Nota Perhitungan penerbitan STP.Pasal 14 ayat (1) huruf a KUP dan 
dengan tinta setelah penerbitan Surat Tagihan Pajaknya; 

c. Dalam kolom keterangan dicatat misalnya keadaan-keadaan yang terjadi 
selama tahun berjalan, misalnya surat pemberitahuan dari Wajib Pajak 
bahwa usahanya sedang mundur atau tutup dan sebagainya.  

2. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 (lembar ke-3 SSP) yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak di loket setelah diberi Bukti Tanda Terima 
diteruskan kepada pemegang Buku Tabelaris; 

3. Oleh pejabat pemegang Buku Tabelaris/Kartu Pengawasan Pembayaran 
Surat Pemberitahuan Masa (lembar ke-3 SSP) dicatat dalam kolom bulan 
yang dimaksud; 

4. Setelah dicatat dalam Buku Tabelaris/Kartu Pengawasan Pembayaran Surat 
Pemberitahuan Masa diteruskan ke bagian arsip untuk diarsipkan dalam 
Anak Berkas Tahun Berjalan, setelah dicatat dalam daftar isi berkas; 

5. Bukti pembayaran pajak (SSP lembar ke-2) diterima Seksi PPh/Sub Seksi 
Pembayaran Masa dari Seksi Penerimaan dan Keberatan/Korlap 
Rekonsiliasi dan dicatat dalam Buku Tabelaris/Kartu Pengawasan 
Pembayaran, setelah di lakukan ceking dengan komputer pada unit kerja 
PPM apakah perekaman yang dilakukan oleh Korlap Rekonsiliasi tersebut 
telah masuk atau belum dalam komputer PPM; 

6. Terhadap pembayaran yang kurang atau tidak dilakukan atau terlambat 
dilakukan serta pelaporan yang tidak atau terlambat dilakukan dibuat Nota 
Perhitungan Surat Tagihan Pajak dan setelah dikirimkan kepada unit kerja 
Ketetapan dan Kearsipan dicatat dengan pensil dalam Buku Tabelaris untuk 
Masa dimana diterbitkan STP dilakukan dan setelah Nota Perhitungan 
kembali disertai dengan lembar Keputusan Surat Tagihan Pajak baru dicatat 
nomor STP nya dengan tinta;   
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7. Pokok Pajak dalam Surat Tagihan Pajak tersebut adalah bersifat kreditable, 
artinya dikreditkan dalam penghitungan akhir tahun dengan tidak 
memandang apakah terhadap Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibayar 
atau belum. 
Catatan:   
a. Pemegang Buku tabelaris harus teliti manakala pada saatnya lembar 

kedua atau Bukti Pembayaran PPh Pasal 25 yang seharusnya diterima 
dari Seksi Penerimaan dan Keberatan/ Sub Seksi Rekonsiliasi pada 
saatnya belum diterima. Keadaan yang demikian ini dapat 
diindikasikan beberapa hal antara lain: 

• SSP lembar. ketiga yang dilaporkan WP kemungkinan adalah 
palsu; 

• Bank penerima pembayaran pajak kemungkinan terlalu lama 
menahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak;  

• Wajib Pajak kemungkinan tidak menuliskan tujuan pembayaran 
pajak, sehingga penyaluran bukti pembayaran salah;  

• Kemungkinan ada keteledoran yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah apakah di Kas Negara maupun di Direktorat Jenderal 
Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak. 

Oleh karena itu dengan belum adanya lembar kedua SSP yang 
diterima dari Kas Negara yang seharusnya sudah diterima, maka 
Pengawasan Pembayaran Masa harus menelusuri dengan surat ke Kas 
Negara, sehingga pada saat pelaksanaan pengkreditan baik dalam 
rangka edit SPT maupun pemeriksaan tidak meninggalkan 
permasalahan lagi.     

b. Bukti Pembayaran/Setoran Pajak yang bersifat final sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PPh, agar diarsipkan tersendiri tidak 
disatukan dengan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 25 (lembar ke-tiga 
SSP) maupun Bukti Setoran PPh Pasal 25 (lembar kedua SSP) 
sekalipun penyimpanannya tetap dalam Anak Berkas Tahun berjalan; 

c. Pengertian bukti pembayaran lembar kedua adalah juga bukti 
pemindahbukuan terhadap atau dari pembayaran masa; 

d. Juga dimasukkan pula ke dalam Anak Berkas Tahun  Berjalan adalah 
surat-surat yang dikirimkan oleh WP berkenaan kejadian dalam tahun 
berjalan. 
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 Apabila pengawasan pembayaran secara manual tersebut diperlihatkan 
dalam bentuk Buku Tabelaris Pengawasan Pembayaran maka yang terlihat 
adalah sebagai berikut: 
Misalnya: 

• pembayaran PPh Pasal 25 Desember Tahun lalu adalah Rp 7.000.000,- 

• berdasarkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan untuk Tahun Pajak 
yang lalu adalah Rp 10.000.000,- dan 

• Penerbitan SKPKB bulan Agustus Tahun ini dengan Pajak yang terutang 
sebesar Rp 391.250.000,- dengan besarnya pemotongan dan pemungutan 
adalah Rp 71.250.000,- atau PPh pasal 25 Tahun ini mulai September 
adalah 1/12 xRp (391.250.000 – 71.250.000) atau Rp 26.666.000,-  

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Ket 

10.000,- 10.000,- 1.000,- 10.000,- 26.666,- 26.666,- 26.666,
- 

26.666,
- 

80.000,-
106.604,- 

No. Identitas WP Pembayaran Bulanan Jan Feb Mar Apr 

99       

100 PT Niki Sae 
01.234.567.8.90.XXX 
Jl. Nirwana 13 

Rp.  7.000,- Ps 25 (2) PPh   
Rp. 10.000,- Ps 25 (1) PPh  
Rp.  28.666,- Ps 25 (4) 
PPh- SKPKB No. 
015/206/’04 90/’05 per 
15/08/’05 

7.000,- 7.000,- 7.000,- 10.000,- 
12.000,- 

 Permasalahan disini adalah apakah berdasarkan Pasal 25 ayat (4) PPh 
tersebut untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan Agustus yang telah 
dilakukan perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak untuk setiap bulannya yaitu 
sebesar  Rp 16.666.000,- setiap bulan. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 25 
ayat (4) yaitu ”... besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketetapan 
pajak tersebut ...,” maka seharusnya diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Namun 
redaksi berikutnya dari bunyi ketentuan tersebut yaitu ”... berlaku mulai bulan 
berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak,” maka penerbitan 
Surat Tagihan Pajak bulan Januari sampai dengan Agustus tersebut teranulir 
oleh redaksi berikutnya tersebut, atau dengan kata lain tidak perlu diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak. Penafsiran dari ketentuan Pasal 25 ayat (4) PPh tersebut 
memang dapat mengundang perdebatan, misalnya pengertian ”... berlaku mulai 
bulan berikutnya ...” adalah bulan pembayaran terhadap Surat Tagihan Pajak 
yang diterbitkan Surat Tagihan Pajak, atau pembayaran terhadap selisih 
kekurangan tersebut dilakukan pada bulan-bulan setelah penerbitan SKPKB 
tanpa perlu diterbitkan STP.    
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Seksi PPh/Subseksi PPM               
1. Perekaman yang dilakukan di unit kerja TPT terhadap Surat 

Pemberitahuan (lembar ke tiga) dan di Seksi Pen. Keb/Subseksi 
Rekonsiliasi terhadap Bukti Pembayaran (lembar ke-dua) on line langsung 
pada komputer di Sub seksi PPM. Dalam hal yang demikian penggunaan 
Buku Regester Pengawasan Pembayaran (Buku Tabelaris) tidak diperlukan 
lagi; 

2. Sekalipun telah dilaksanakan pengawasan pembayaran dengan komputer, 
akan tetapi lembar ke-2 (dua) dan lembar ke-3 (tiga) SSP Wajib Pajak 100 
besar tetap harus dicatat dalam Buku Tabelaris bagi 100 Wajib Pajak Besar, 
atau dengan kata lain Pengawasan Pembayaran secara manual bagi 100 
Wajib Pajak Besar tetap harus dilakukan.  Sebagai dasar pertimbangan dari 
kebijaksanaan ini adalah tidak jelas; 

3. Lembar ketiga SSP sebagai Surat Pemberitahuan dan Lembar kedua sebagai 
Bukti Pembayaran diarsipkan dalam Anak Berkas PPh Tahun Berjalan.  

 
Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Dalam SIP 
Tempat Pelayanan Terpadu                                                                  
                   SSP Lb.ke-3 

 
                                           rekam                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                      
  ke seksi PPh       
                   rekam 

 

Seksi Pen. Keb 
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Seksi PPh/Sub Seksi PPM 
 

Penerbitan Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak 
 Pengawasan Pembayaran juga bertugas untuk menerbitkan Nota 
Perhitungan Surat Tagihan Pajak manakala dari bukti pencatatan di Pengawasan 
Pembayaran ada sejumlah kewajiban PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang 
dibayar dan atau tidak/terlambat dilaporkan. Penerbitan Nota Perhitungan ini 
secara yuridis harus diterbitkan setiap saat terjadi tidak dan atau kurang bayar, 
tidak dan atau terlambat lapor, namun berdasarkan kebijaksanaan yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak diterbitkan secara tiwulanan. Ketentuan 
yang mengatur semua ini adalah : 

Pasal 14 ayat (1) huruf a KUP: 
“ Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal:  

(a). Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar “. 

Pasal 14 ayat (3): 
“ Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf  b ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk 
paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak 
atau Bagian Tahun pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya 
Surat Tagihan Pajak.”    

Pasal 7 KUP: 
“ Apabila Surat Pemberiatahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,- 
(lima puluh ribu rupiah)untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp 
100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.“    

Pasal 9 ayat (2a) KUP: 
“ Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau 
penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua 
persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran  sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1(satu)  bulan”.  

Contoh Nota Perhitungan Penerbitan STP. Pasal 14 ayat (1) huruf a: 
PT. Kolang-Kaling seterusnya disingkat PT.KK berkewajiban membayar 
PPh Pasal 25 Tahun Pajak ’02 setiap bulannya adalah Rp 40.000.000,-, dari 
pengawasan pembayaran diperoleh data-data pembayaran dan pelaporan 
pembayaran sebagai berikut: 
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   Bulan                 Pembayaran           Tanggal Pembayaran         Pelaporan 
  April ’02           Rp 20.000.000,-          15 - 5 - 2002                20 - 5 - 2002 
  Mei  ’02            Rp 15.000.000,-          21 - 6 - 2002                21- 6 -  2002 
  Juni ’02             Rp 30.000.000,-         16 - 7 - 2002                20 -7 - 2002 
Jumlah dibayar    Rp 65.000.000,-                  
Saudara diminta untuk membuat Nota perhitungan Surat Tagihan Pajak per 
30 Agusdtus 2002. 
 
 
Sebagai Jawaban adalah sebagai berikut: 
Nota Perhitungan STP - Pasal 14 ayat (1) huruf a KUP atas PPh Pasal 25 
Masa April s.d. Juni 2002 per 30 Agustus 2002: 
PPh Pasal 25-042002 s.d. 30-08-2002 seharusnya dibayar Rp 120.000.000,- 
Telah dibayar selama Masa yang dimaksud     Rp   65.000.000,- 
Jumlah yang kurang dibayar               Rp   55.000.000,- 
Sanksi administrasi : 
a. bunga Pasal 14 ayat (3) KUP &Pasal 9 ayat (2a) KUP: 
- Bulan April [Ps.14 (3)]:4 x 2 %x Rp 20.000.000,-   Rp      1.600.000,-  
-  Bulan Juni [Ps.14 (3)]  :3 x 2 %x Rp 25.000.000,-   Rp      1.500.000,- 
                     Ps 9 (2a)     : 2% x  Rp 15.000.000,-       Rp         300.000,- 
- Bulan Juli [Ps.14 (3)]   : 2 x 2 %x Rp 10.000.000,-  Rp         400.000,- 
                     Ps.9 (2a)     : 2 % x Rp 30.000.000,-       Rp         600.000,-  
-Julah sanksi bunga                                                      Rp      4.400.000,- 
b. sanksi denda pasal 7 KUP 
- Keterlambatan laporan bulan Mei’02                          Rp           50.000,- 

Jumlah sanksi administrasi               Rp.   4.450.000,-        
Jumlah STP yang harus dibayar        Rp  59.450.000,-      
Kemudian Nota Perhitungan tersebut dengan Surat Pengantar Nota 
Perhitungan Surat Tagihan Pajak dikirimkan ke Seksi TUP/ Subseksi 
Ketetapan dan Kearsipan untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Dalam 
sistem tata usaha dengan manual maka: 
a. pada saat pengiriman Nota Perhitungan tersebut dicatat dengan pensil 

pada Buku Pengawasan Pembayaran dalam kolom bulan yang 
dimaksud; 
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b. baru nanti setelah lembar Surat Tagihan Pajak diterima dari Seksi TUP/ 
Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan dicatat ulang dengan tinta. 

Ada kemungkinan penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut terjadi 
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan peraturan 
perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 KUP maka 
dapat ditempuh cara sebagai berikut: 
a. Apabila kesalahan tersebut diketahui secara jabatan maka Seksi PPh 

menerbitkan nota seksi yang memuat perhitungan STP yang benar 
dengan dibuat rangkap empat, satu lembar (asli) dikirim ke Seksi 
Penerimaaan dan Keberatan untuk dilakukan pembetulan kesalahan, 
satu lembar ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Laporan, satu 
lembar ke Seksi Penagihan untuk tidak dilakukan penagihan aktif dan 
satu lembar untuk arsip, setelah pembetulan dilakukan maka lembar 
pembetulan digabungkan dengan usulan pembetulan dan diarsipkan;       

b. Apabila kesalahan tersebut diketahui oleh Wajib Pajak dan melaporkan 
ke Seksi PPh maka cara sebagaimana dimaksud dalam butir a yang 
ditempuh; 

c. Apabila kesalahan tersebut diketahui oleh Wajib Pajak dan mengajukan 
permohonan pembetulan kesalahan, maka permohonan Wajib Pajak 
tersebut oleh unit kerja TPT diteruskan ke Seksi Penerimaan dan 
Keberatan dan Seksi Penerimaan dan Keberatan harus segera 
memproses permohonan tersebut, tanpa menunggu limit waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 16 ayat 
(2) KUP, karena kasus ini menyangkut performen Kantor Pelayanan 
Pajak.  

 
Catatan: 
Tambahan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 16 KUP sebagai 
perubahan di Tahun 1994  adalah suatu bentuk arogansi dari penguasa 
yang sekaligus sebagai penyusun Rancangan Undang-Undang. Pasal 16 
ayat (2) KUP itu merupakan ketidakpekaaan pelaksana hukum akan 
”asas-asas pemerintahan yang baik” yang harus dipegang oleh setiap 
penyelenggara negara, apalagi apabila atas jangka waktu 12 (duabelas) 
bulan tersebut ketentuan pasal 19 ayat (1) yaitu STP bunga penagihan 
tetap dilaksanakan.  
       

PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPh Pasal 21 
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Pengertian 
 Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian umum, maka obyek 
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pembayaran yang dilakukan 
karena adanya hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan Pekerja, dan 
sebagai pemotong pajak adalah Pemberi Kerja pihak yang membayar 
penghasilan. Kemudian dari itu dalam kasus PPh Pasal 21 ini pengawasan yang 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak cukup terhadap Pemberi Kerja sebagai 
pemotong pajak, sehingga jenis pajak ini cukup efisien dan ekonomis dari sudut 
pandang administrasi pajak, masalahnya adalah: 
1. Mengapa undang-undang mengatur demikian? Sebagai jawabannya adalah, 

tidak dapat dibayangkan apabila setiap Wajib Pajak (karyawan perusahaan) 
harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri yaitu 
membayar dan melaporkan kewajibannya, berapa jam kerja yang harus 
hilang dalam rangka pelaksanaan kewajiban ini, dan hal ini tidak 
dikehendaki oleh semuanya; 

2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini? Tanpa 
pengawasan yang baik maka dapat saja berubah pihak “Pemotong Pajak” 
menjadi “Kas Negara Semu” atau paling tidak menggunakan uang hasil 
pemotongan tersebut untuk voor financiing usahanya dan ini masih baik 
karena akan menambah produksivitas usahanya, yang fatal adalah uang hasil 
pemotongan tersebut dipindahkan ke rekening pribadi pihak yang bertugas 
melakukan pemotongan. Apalagi dengan adanya lembaga SPT Tahunan 
PPh 21 atau 1721 adalah sangat memungkinkan kasus butir kedua tersebut 
dapat terjadi, karena pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak dilakukan 
secara tahunan. 

 Apabila tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari pemberi kerja 
melalui pemotongan ini dikatakan cukup efisien dan ekonomis dari sudut 
pandang administrasi pajak, lantas bagaimana bagi Wajib Pajak? 
Sebagai jawabannya adalah memang Wajib Pajak mengeluarkan biaya dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan ini, namun biaya tersebut dapat dibebankan 
sebagai biaya perusahaan yang pada akhirnya mengurangi penghasilan netonya 
atau secara tidak langsung pada akhirnya negara ikut pula yang menanggung 
biaya pemotongan tersebut. 
 Namun demikian ketentuan hukum yang bagus ini seakan-akan di anulir 
oleh kebijaksanaan Direktur Jenderal Pajak yang mengharuskan setiap Wajib 
Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena 
Pajak sekalipun hanya dari satu pemberi kerja wajib memiliki NPWP dan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan perubahan ketentuan tersebut 
maka tanpa disadari menimbulkan akibat antara lain: 
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a. Bahwa Pemberi Kerja sebagai Pemotong Pajak dapat saja menjadi kurang 
bertanggung jawab terhadap pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan 
kepada karyawan, dengan alasan bahwa kewajiban perpajakan atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan dari pemberi kerja telah 
dan akan dipertanggungjawabkan sendiri; 

b. Bahwa dalam pemeriksaan PPh Pasal 21, maka sejumlah karyawan yang 
telah memiliki NPWP harus dikeluarkan dahulu dari daftar yang akan 
diperiksa pemotongan pajaknya, karena telah dipertanggungjawabkan 
sendiri oleh karyawan tersebut. Apabila tidak dikeluarkan terlebih dahulu 
daftar yang akan diperiksa dapat terjadi kemungkinan  pemajakan dua kali 
atas obyek yang sama.   
Catatan: 
Berkaitan dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk karyawan tertentu 
tersebut sebaiknya diatur hanya bagi mereka yang memiliki penghasilan 
tertentu dari pemberi kerja dalam jumlah yang memungkinkan mereka 
dapat hidup dengan katagori mewah saja. 

    
 Berbeda dengan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 dimana 

jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak telah diketahui sebelum 
pelaksanaan kewajiban pembayaran baik karena telah di atur oleh ketentuan 
undang-undang maupun karena perhitungan sendiri yang dilaksanakan oleh 
Wajib Pajak, maka pengawasan pembayaran dalam Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 titik beratnya adalah kepada: 
1. kebenaran pelaksanaan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan oleh 

Pemberi Kerja sebagai pemotong Pajak kepada Pekerja sebagai penerima 
penghasilan (sebagai Wajib Pajak).   

2. kebenaran di dalam penyetorannya pajak dari hasil pemotongan tersebut ke 
kas negara; dan 

3. kebenaran dari pelaporannya serta lampiran berupa daftar nama-nama 
penerima penghasilan dilakukan pemotongan, serta jumlah penghasilan 
yang dibayarkan. 

 Dalam kasus pemotongan pajak dan atau pemungutan pajak maka SSP 
lembar ke-3 adalah berlaku sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan, 
sedangkan model Surat Pemberitahuannya sendiri adalah ditetapkan lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 
Bentuk Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21 
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Unsur yang harus dipenuhi dalam Surat Pemberitahuan Pemotongan 
PPh Pasal 21 adalah: 

• Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21 (KP.PPh.1.1/SPT -96); 

• Lembar perhitungan pemotongan PPh Pasal 21; 

• Daftar pemotongan PPh Pasal 21; dan 

• Bukti pemotongan PPh Pasal 21 [lembar ke-2 (dua) Bukti Pemotongan], 
kecuali diatur lain – (KP.PPh.2.1/ BP -95) 

• Bukti Setoran Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 (lembar ke-3 SSP).   
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ada dua macam 

bentuk pemotongan PPh Pasal 21 yakni pemotongan yang bersifat kreditable 
artinya dapat dikreditkan didalam penghitungan PPh tahunan dan pemotongan 
yang bersifat final yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang 
terutang dalam penghitungan pajak penghasilan tahunan. Oleh karena itu 
sejumlah penghasilan yang telah dikenakan pemotongan final tidak perlu 
digabungkan dengan penghasilan dalam rangka perhitungan tahunan.  
Sebagai contoh PPh Pasal 21 Final ini adalah: 
 Ketentuan  Pasal 21 ayat (7) jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
112/KMK/03/2001 Tanggal 6 Maret 2001 tentang pemotongan PPh Pasal 21 
atas penghasilan berupa uang pesangon,  uang tebusan pensiun, dan tunjangan 
hari tua atau jaminan hari tua, sebagai berikut: 

• penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,- dikecualikan dari 
pemotongan; 

• penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- tarif 
pemotongan 5 % (lima persen); 

• penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- 
tarif pemotongan 10 % (sepuluh persen); 

• penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- 
tarif pemotongan 15 % (lima belas persen); 

• penghasilan di atas Rp 200.000.000,- tarif pemotongan 25 % (dua puluh lima 
persen).   

 
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA PPH Pasal 23/26 
 
Pengertian 
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 Pengertian PPh. Pasal 26 adalah pemotongan penghasilan oleh pemberi 
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang berupa dividen, 
bunga termasuk premium, diskonto, imbalan bunga sehubungan dengan 
jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta dan bentuk-bentuk penghasilan lainnya yang apabila 
diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikenakan PPh Pasal 23.  

Jadi yang membedakan pengertian Pasal 23 dan pasal 26 adalah Wajib 
Pajaknya, apabila PPh 23 dikenakan atas Wajib Pajak dalam negeri sedangkan 
PPh Pasal 26 adalah untuk Wajib Pajak luar negeri, dan PPh Pasal 26 ini adalah 
jenis pajak yang pertama kali mengenal pengenaan pajak secara final. Mengapa 
demikian? Sebagai jawabannya adalah karena Wajib Pajak Luar Negeri adalah 
diluar jangkauan yurisdiksi nasional untuk mewajibkan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, namun perkembangan seterusnya pengenaan pajak final 
tersebut berkembang menjadi banyak macam, dan ini mungkin sebagai bukti 
ketidakmampuan Direktorat Jenderal Pajak menangani Sumbar Daya Manusia 
yang ada. 

 Sedangkan pengertian dari bentuk-bentuk penghasilan lain yang 
dipotong PPh Pasal 23 adalah imbalan sehubungan dengan: jasa tehnik, jasa 
manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan bentuk jasa yang lain yang dalam 
undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut bentuknya - Pasal 23 ayat (1) huruf c 
PPh. Dari ketentuan ini jelas bahwa undang-undang menggunakan ilmu sapu 
jagad untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa yang diberikan 
oleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dalam sistem official 
assessment dahulu jenis pajak melalui pemotongan seperti ini hanya dibatasi 
pada pembayaran atas Bunga, Dividen, Royalti dan Sewa yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak dalam negeri. 

Perkembangan pemotongan dan atau pemungutan pajak yang begitu 
pesat sehingga terjadi peluluhan (samelsmelting) tugas, kewenangan pemungutan 
pajak yang semula hanya di tangan pemerintah berkembang menjadi banyak 
dilakukan oleh badan-badan swasta baik yang melalui penunjukan oleh 
pemerintah maupun oleh pasal undang-undang, hal yang demikian ini mau 
tidak mau menuntut sistem pengawasan dari pelaksanaan pemotongan dan atau 
pemungutan, penyetoran pajak serta pelaporannya dengan lebih baik. Secara 
financiing maka semua pihak mau dan senang apabila ditunjuk sebagai 
pemungut atau pemotong pajak, karena mereka sebagai pemotong atau 
pemungut pajak paling tidak dapat menggunakan uang hasil pemotongan atau 
pemungutan tersebut sekalipun hanya dalam ”sementara waktu,” dengan catatan 
apabila sistem pengawasan dilaksanakan dengan baik. Jadi yang menjadi 
masalah adalah apa artinya perluasan pemotongan dan atau pemungutan pajak 
kepada badan-badan swasta apabila kemampuan pengawasan dari pihak 
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Direktorat Jenderal Pajak tidak baik atau tidak memungkinkan untuk baik, 
sekalipun yang namanya pemotong atau pemungut pajak tersebut adalah Badan-
Badan Usaha Milik Negara/Daerah ataupun lembaga pemerintah sekalipun.  
 Fakta yang terjadi terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dalam pemeriksaannya atas tidak atau belum disetorkan pemungutan dan atau 
pemotongan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Komisi Pemilihan Umum 
Daerah (KPUD) Jakarta sebesar Rp 4,2 Milyar membuktikan bahwa 
kemampuan pengawasan dari pihak Direktur Jenderal Pajak terhadap perluasan 
pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebenarnya sangat 
lemah.   

Sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan PPh pasal 21 maka unsur-
unsur yang perlu diperhatikan didalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23/ 26 
adalah meliputi antara lain: 

• kebenaran dari perhitungan pemotongan PPh pasal 23/26; 

• bukti penyetoran pajak-pajak yang dipotong; 

• bukti pemotongan pajak; dan 

• daftar pemotongan yang telah dilakukan dalam Masa Pajak. 
 

Bentuk Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23/ 26 
Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23 pada umumnya 

Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23 adalah berupa Surat Pemberitahuan 
(KP.PPh.1.9/SPT-95) yang dibuat rangkap tiga dengan tujuan untuk: 

• Kantor Pelayanan  Pajak  lembar pertama; 

• Pemotong Pajak lembar kedua; dan 

• Bank Indonesia (apabila pemotong pajak adalah lembaga perbankan) 
dengan dilampiri oleh: 

- lembar ke-3 (tiga) surat Setoran Pajak; 

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26; dan 

- Lembar Bukti Pemotongan –lembar kedua.        
(Catatan : pemberian kode formulir didalam Surat Pemberitahuan Masa 

dapat saja berubah sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal 
Pajak) 

 Sebagaimana PPh Pasal 21 maka dalam ketentuan PPh Pasal 23 ada 
pemotongan pajak yang bersifat kreditable, artinya dapat dikreditkan dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan yang terutang dari Wajib Pajak yang 
dipotong dan ada pula pemotongan pajak yang tidak dapat dikreditkan dalam 
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perhitungan pajak penghasilan tahunan, sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 23 ayat (1) huruf  b yakni pemotongan oleh badan Koperasi atas 
pembayaran bunga simpanan. 
Bentuk-bentuk Surat Pemberitahuan Pemotongan Yang Lain 
Laporan PPh Pasal 23 atas hadiah undian  
 Ada bentuk-bentuk Surat Pemberitahuan dari beberapa pemotongan 
pajak yang lain yakni surat pemberitahuan Masa PPh atas Hadiah Undian 
(KP.PP.1.6/SPT – 95), dalam Surat pemberitahuan ini dilampiri dengan: 

• Lembar ke-2 (dua) Bukti Pemotongan/Pemungutan Hadiah Undian 
(KP.PPh.2.9/BP-95) - sifat final .(terminologi pemungutan 
sebenarnya tidak tepat); 

• Lembar ke- 3 (tiga) Surat Setoran Pajak; dan  

• Daftar bukti pemotongan PPh.Hadiah Undian. 
 

Laporan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Atas bunga deposito/ 
tabungan  disconto SBI, dan jasa giro  
 Laporan ini dilakukan oleh Lembaga perbankan atau Dana Pensiun  
(KP.PPh 4/Lap -95). Dibuat rangkap tiga dengan maksud : 

• Lembar kesatu untuk Wajib Pajak; 

• Lembar kedua untyuk Kantor Pelayanan Pajak; dan Lembar ke- tiga 
untuk Pemotong Pajak.    

(catatan: tidak jelas kiranya mengapa ada lembar ke -1 yang dimaksudkan 
 diberikan kepada Wajib Pajak, sebab ini adalah bentuk laporan yang 
 bersifat komulatif) 

 
Laporan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah dan atau 
bangunan 
   Surat Pemberitahuan ini dibuat rangkap dua (KP.PPH.1.15/ SPT- 95) 
dengan maksud lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak dan lembar 
kedua untuk arsip Wajib Pajak, dengan dilampiri: 

• Surat Setoran Pajak lembar ke-3 (tiga); 

• Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah dan 
atau Bangunan lembar kedua  (KP.PPh 2.121.BP- 96); 

 
Laporan Daftar Penyetoran PPh  Atas Tanah dan atau Bangunan  
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 Pelaksanaan pelaporan terhadap jenis pemotongan pajak ini dibuat 
rangkap dua dan lembar kedua untuk arsip Wajib Pajak (KP.PPh.1.11/SPT–96) 
yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak lembar ketiga. Pemotongan PPh 
Pasal 4 ayat (2) dari ketentuan ini dilakukan oleh Kantor Notaris Pembuat Akte 
Tanah.  
 Penulis sengaja tidak menempatkan tersendiri pemotongan yang 
berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PPh, tetapi bercampur dengan 
Pasal 23 ayat (1) PPh, karena jenis-jenis pemotongan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) misalnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pembayaran 
Bunga Bank, selain diatur dalam Pasal 23 juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1). 
Lagi pula secara administrasi pengawasan pembayaran kedua ketentuan tersebut 
tidak perlu dilakukan perlakuan yang berbeda. 
 
Laporan Penyetoran Usaha Pengangkutan Laut    
 Laporan bulanan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri 
Atas Imbalan Yang diterima/diperoleh Sehubungan Dengan Pengangkutan 
Orang dan atau Barang Termasuk Peyewaan Kapal (KP.PPh.1.17/SPT – 96),  
yang dibuat rangkap dua dan lembar ke- dua untuk Wajib Pajak dengan 
dilampiri oleh : 

• Lembar  ke – 3 (tiga)  Surat Setoran Pajak; 

• Lembar ke – 2 (dua)  Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan  atas 
imbalan yang diterima/terutang oleh Perusahaan Pelayaran  dalam 
negeri (KP.PPh. 2.13/BP-96) – sifat pemotongan final; 

• Daftar Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang 
dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran dalam negeri. 

Catatan : 

1. Dengan sendirinya kemungkinan masih ada perkembangan dari model-model 
pemotongan pajak yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan juga 
kemungkinan adanya perubahan kode-kode formulir yang dipergunakan di 
dalam melaksanakan kebijaksaan dimaksud;  

2. Begitu banyaknya macam dan bentuk formulir di dalam pelaksanaan Surat 
Pemberitahuan Masa khususnya dalam pemotongan pajak ini, dengan 
sendirinya dapat saja membuat petugas kurang mengerti, sehingga kurang 
lancar didalam pemberian pelayanan. 

 

PENGAWASAN PEMUNGUTAN PPH Pasal 22  
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 Dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPh menentukan Bendaharawan 
pemerintah (pusat/daerah) dan badan-badan tertentu lainnya untuk memungut 
pajak. Kemudian di ayat (2) nya dikatakan sifat dan besarnya pungutan, tata cara 
pemungutan dan tata cara pelaporan ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
 Pengertian Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah 
jelas. Sedangkan pengertian pemungutan PPh Pasal 22 adalah bukanlah 
pemungutan sebagaimana biasanya sebab pada dasarnya yang menerima 
pembayaran (Wajib Pajak yang dipungut) tersebut melakukan 
penyetoran/pembayaran pajak sendiri sebelum pembayaran nilai transaksi atas  
pembelian barang atau jasa dilakukan. 
 Sedangkan pengertian badan tertentu tersebut adalah: 
a. Direktorat Jenderal Anggaran, untuk pembayaran kepada rekanan; 
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor atau pemasukan 

barang dari luar Indonesia; dan  
c. BUMN dan BUMD, atas pembayaran kepada rekanan. 

 Kemudian dari pada itu ditentukan pula sebagai pemungut pajak adalah:  
a. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan 

bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya; 
b. Badan Urusan Logistik atas penyerahan terigu dan gula; 
c. Pabrik Rokok atas penyerahan produk rokok kepada para agen rokok. 

(Catatan: terhadap pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. c  
  pemotongan bersifat  final) 

d. Pabrik Semen atas penjualan produk semen; 
e. Pabrik kertas atas penjualan produk kertas; 
f. Industri Baja atas penjualan hasil produksinya; dan 
g. Otomotif atas penjualan otomotif kepada para dealer. 

(Catatan: terhadap pemungutan sebagaimana dimaksud huruf  d s.d. g 
   bersifat kreditable).  

 Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh badan-badan yang 
ditunjuk sebagaimana tersebut di muka atas pembayaran penjualan barang yang 
dilakukan oleh para rekanan dagang atau agen-agen penjualan dari Pemungut 
Pajak tersebut. Oleh karena itu disini sebenarnya pengertian penghasilan itu 
belum ada, datangnya penghasilan adalah dari penjualan, bukan dari pembelian. 
Penyampaian Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak 
dilampiri: 

• Daftar pemungutan yang dilakukan dalam Masa Pajak; 
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• Surat Setoran Pajak lembar ke-3 (tiga); dan 

• Bukti pemungutan, kecuali untuk BBM, Gas, Terigu dan Gula yang 
penyetorannya dilakukam oleh Wajib Pajak sendiri sebelum penebusan 
DO, tidak diperlukan bukti pemungutan.  

 
PROSEDUR PENERIMAAN/ PENATAUSAHAAN SPT POTPUT 
 
 Pada dasarnya arus dokumen dan penataan bukti pembayaran serta 
bukti pelaporan dari Pemotongan dan atau Pemungutan pajak adalah sama saja 
dengan penatausahaan sebagaimana yang terjadi dalam Pengawasan 
Pembayaran PPh Pasal 25. “Kekacauan” dari penatausahaan dalam kasus 
pemotongan dan atau pemungutan ini adalah pelaksanaan pemotongan atau 
pemungutan yang sebenarnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang di 
pungut atau dipotong tersebut, sehingga sebenarnya pengertian pemotongan 
atau pemungutan sebenarnya tidak ada. Misalnya pemotongan atau pemungutan 
atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, pembayaran Pajak 
Penghasilan tersebut dilakukan sebelum akte jual beli ditandatangani, jadi secara 
tidak langsung yang melakukan penyerahan (Wajib Pajak) membayar sendiri 
jumlah yang ditentukan. Demikian pula agen Pertamina, PGN dan Bulog tanpa 
penyetoran dimuka maka tidak mungkin diterbitkan DO untuk mengambil 
barang dagangan sebagaimana dimaksud.    
 Surat Pemberitahuan diterima di unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu 
dan melalui Surat Pengantar (Laporan Pengawasan Arus Dokumen) dikirim ke 
unit kerja Pengawasan pembayaran Masa pemotongan dan pemungutan, yang 
antara lain:    
1. Jenis Surat pemberitahuan:                                                                  

a. SPT PPh Pasal 21 (KP.PPh.1.1./SPT -96);                              
b. SPT PPh Ps.22 meliputi BBM & Gas, serta Bulog/Dolok; BU.Industri 

yang ditunjuk; 
c. SPT PPh Pasal 23/26 (KP.PPh.1.9/SPT-95); 
d. SPT PPh Pasal 23 atas Hadiah Undian (KP.PPh.1.6/SPT-95); 
e. Laporan Pemotongan PPh atas bunga dari Bank (Lap.3.4/Lap-95); 
f. Laporan Pemotongan atas persewaan atas tanah dan atau bangunan 

(KP.PPh.1.15./SPT-96); 
g. Laporan Pemotongan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau 

bangunan (KP.PPh.1.11/SPT–96 ); 
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h. Laporan bulanan bagi Wajib Pajak Pelayaran dalam negeri ( KpP.PPh 
1.17/SPT–96 ). 

2. Langkah selanjutnya: 
a. mencocokkan lembar pengiriman dengan lembar arus dokumen atau 

surat pengantar dari unit kerja TPT; 
b. mengecek pembayaran tersebut dalam komputer Pengawasan 

Pembayaran, kemungkinan adanya kesalahan perekaman di unit kerja 
TPT;  

c. melakukan edit akan kebenaran formal Surat Pemberitahuan; 
d. menerbitkan Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak atas hasil edit 

apabila ada yang perlu diterbitkan; 
e. membuat data atau alat keterangan berdasarkan bukti pemotongan atau 

pemungutan yang ada, kemudian dikirimkan ke Seksi Pengolahan Data 
dan Informasi Perpajakan. Dari alat keterangan inilah Seksi PDIP 
menyalurkan data tersebut ke KPP dimana data tersebut beralamat; 

f. Setiap saat SSP lembar ke-3 (tiga) lampiran SPT tersebut dilakukan 
matching dengan SSP lembar ke-2 (dua), apabila sampai batas waktu 
yang ditentukan belum juga datang maka dilakukan penelusuran dengan 
surat ke Bank tempat pembayaran dilakukan maupun ke Kas Negara;  

g. mengarsipkan Surat Pemberitahuan dan lampirannya ke dalam Anak 
Berkas Pot Put Tahun berjalan. 

h. Setelah Tahun Pajak berakhir Anak Berkas Tahun berjalan tersebut 
dikirimkan ke Seksi TUP/Sub seksi Arsip secara urut NPWP dengan 
Surat Pengantar.       

 
RANGKUMAN 
 
1. Tata cara Pengawasan Pembayaran Masa pada seksi PPh orang pribadi dan 

Seksi PPh badan adalah sama saja, yang membedakan adalah jenis Wajib 
Pajaknya; 

2. Pengertian pengawasan pembayaran Masa adalah administrasi Bukti 
Pembayaran Lembar ke-2 (dua) sebagai Bukti Pembayaran yang diterima 
dari kasa negara dan Lembar ke-3 (tiga) yang dilaporkan Wajib Pajak 
sebagai Surat Pemberitahuan Pembayaran Masa; 

3. Apabila Lembar ke-3 (tiga) ada sedangkan lembar ke-2 (dua) tidak ada maka 
pejabat Pengawasan Pembayaran harus melakukan konfirmasi ke Kantor 
Bank penerima pembayaran dan ditindaskan ke KPKN; 
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4. Ada dua macam bentuk administrasi pengawasan pembayaran Masa  yaitu 
yang telah komputerisasi (sub sistem dari SIP) dan yang masih manual; 

5. Untuk Wajib Pajak 100 (seratus) besar pembayaran Masa sekalipun telah 
dilakukan administrasi dengan komputer, akan tetapi perlakuan secara 
manual tetap harus dijalankan; 

6. Tugas dari aparat pada unit kerja Pengawasan Pembayaran selain  
melakukan pengawasan pembayaran juga bertugas menerbitkan Nota 
Perhitungan Surat Tagihan Pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang 
atau terlambat dibayar dan tidak atau terlambat dilaporkan; 

7. Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 7, maka juga bertugas 
membentuk Anak Berkas Tahun Berjalan. 

 
LATIHAN 
 
1. Jelaskan langkah apa yang harus diambil setelah Pengawasan Pembayaran 

Masa menerima lembar ke-3 SSP dari unit kerja Tempat Pelayanan 
Terpadu! 

2. Kemungkinan apa yang terjadi apabila lembar ke-3 (tiga) ada, sedangkan 
lembar ke-2 (dua) nya tidak muncul? 

3. Jelaskan sanksi apa saja yang kemungkinan timbul di dalam perhitungan 
Surat Pemberitahuan Masa dan jelaskan di pasal berapa saja diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan! 

4. Dalam hal sistem komputer sedang rusak, bagaimana pengawasan 
pembayaran masa di KPP dilaksanakan? 

5. Mengapa Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 dalam sistem perundang-
undangan perpajakan tidak mengenal lembaga keberatan? 
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BAB 8 
 

SURAT KETETAPAN PAJAK 
DAN SURAT KEPUTUSAN 

 
 
 
PENGERTIAN UMUM 
 
Surat Ketetapan Pajak 
 Pengertian surat ketetapan pajak sebagaimana telah dijelaskan dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 14 KUP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar [SKPKB Pasal 13(1) KUP], Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan [SKPKBT Pasal 15 KUP], Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar [SKPLB Pasal 17 dan 17B KUP], Surat Ketetapan Pajak 
Nihil [SKPN Pasal 17A  KUP]. Sedangkan dalam pasal 14 ayat (2) KUP 
dikatakan bahwa Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum sama 
dengan surat ketetapan pajak. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa Surat 
Tagihan Pajak disamakan dengan surat ketetapan pajak, berarti bukan surat 
ketetapan pajak namun dalam pelaksanaan penagihan dipersamakan dengan 
surat ketetapan pajak, yaitu dapat dilakukan penagihan pajak dengan Surat 
Paksa layaknya surat ketetapan pajak. 
 Dalam self assessment system timbulnya surat ketetapan pajak adalah 
sebagai koreksi atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
yang sifatnya adalah bukan merupakan tindak pidana baik bentuk pidana 
pelanggaran maupun bentuk pidana kejahatan, sebagaimana diamanahkan 
dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUP. Namun demikian apabila ditinjau dari 
kepentingan tata usaha dari diterbitkannya surat ketetapan pajak, maka ada 
beberapa kepentingan dalam ketata-usahaan yaitu meliputi antara lain: 

1. Sebagai produk atas koreksi hasil dari temuan dalam tindak 
pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang 
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telah disampaikan Wajib Pajak ada kesalahan atau kekurangan bayar 
yang bukan merupakan atau tidak mengindikasikan adanya tindak 
pidana di bidang perpajakan baik berupa pidana pelanggaran maupun 
pidana kejahatan – Pasal 13 ayat (1) KUP; 

2. Untuk menetapkan dan menentukan jumlah pengembalian kelebihan 
pembayaran kredit pajak dari Wajib Pajak, baik yang secara langsung di 
klaim maupun yang tidak di klaim oleh Wajib Pajak – Pasal 17B dan 17 
KUP; 

3. Untuk menetapkan dan menentukan jumlah kerugian yang dapat 
dikompensasikan pada penghasilan di tahun-tahun selanjutnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) UU PPh; 

4. Untuk dasar pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa 
apabila ternyata tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah saat jatuh tempo 
terlewati- Pasal 18 ayat (1) KUP; 

5. Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan yang menyatakan 
bahwa tidak ada pajak yang terutang dan tidak ada pembayaran pajak 
atau besarnya pajak yang terutang sama dengan pembayaran kredit pajak 
– Pasal 17A KUP. 

 Perpajakan yang menganut self assessment system penerbitan surat 
ketetapan pajak tidak perlu terjadi manakala pelaksanaan self assessment benar-
benar telah dijalankan dengan baik. Atau dengan kata lain selama mekanisme 
hukum berjalan dengan baik maka tidak perlu ada surat ketetapan pajak. 
Penulis menyatakan demikian dengan alasan bahwa dalam sistem perundang-
undangan pajak telah disusun sedemikian rupa sehingga segala kebutuhan 
pelaksanaan perpajakan telah diatur dengan jelas dan komplit, yaitu dalam 
proses menghitung, membayar/menyetor atau melapor sebagai pelaksanaan self 
assessment system haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak-
Pasal 12 ayat(1) KUP. Apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam 
rangka pelaksanaan self assessment telah diatur pula dalam sistem perundang-
undangan lembaga pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak, yang sebenarnya 
adalah lembaga pengampunan pajak, sekalipun tidak disebutkan dengan nyata 
sebagai lembaga pengampunan pajak, namun yang tersirat dari ketentuan yang 
ada adalah demikian.  
 Ketentuan yang menyiratkan sebagai lembaga pengampunan pajak 
tersebut adalah meliputi antara lain:   
1 Pasal yang mengatur pembetulan kesalahan atas kemauan sendiri terhadap 

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dengan 
syarat belum dikeluarkan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam: 
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• Pasal 8 ayat (1) untuk pembetulan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
sejak saat terutangnya pajak, Masa Pajak, Bagian tahun Pajak atau Tahun 
Pajak; 

• Pasal  8 ayat (4) untuk pembetulan setelah lewat jangka waktu dua tahun 
sejak saat terutangnya pajak, Masa Pajak, Bagian Tahun pajak atau 
Tahun Pajak tetapi belum dilakukan pemeriksaan pajak/diterbitkan 
surat ketetapan pajak; 

• Pasal 8 ayat (6) KUP untuk pembetulan karena diterimanya Surat 
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 

2 Pasal yang mengatur tentang pembetulan kesalahan melalui pengungkapan 
ketidakbenaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sekalipun 
telah dilakukan pemeriksaan pajak – Pasal 8 ayat (3) KUP. Ketentuan ini 
sebagai bentuk lembaga pengampunan pajak yaitu menghindari dari 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 38 KUP, sekalipun Surat Pemberitahuan tersebut telah diperiksa; dan 

3 Pengampunan pajak terhadap Surat Pemberitahuan yang telah dilakukan 
pemeriksaan dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak – Pasal 15 ayat (3) 
KUP. 

Jadi surat ketetapan pajak timbul dalam sela-sela waktu dari ketentuan-
ketentuan tersebut diketahui bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
Wajib Pajak adalah tidak benar atau adanya data atau alat keterangan yang 
membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan tidak benar ataupun atas ketentuan 
undang-undang mengharuskan dilakukan pemeriksaan (untuk Surat 
Pemberitahuan Lebih Bayar), yang secara yuridis dibatasi jangka waktu 
penyelesaiannya. 

Dari uraian tersebut rencana disusun dan diterbitkannya ”Undang-
Undang Pengampunan Pajak” cukup membingungkan penulis, sebab tanpa 
undang-undang pengampunan pajak pun sebenarnya Wajib Pajak dapat leluasa 
”melakukan pengampunan pajak” dan khususnya untuk pajak-pajak yang telah 
diterbitkan surat ketetapan pajaknya dengan tanpa dikenakan sanksi 
administrasi. Memang bagi Surat Pemberitahuan yang belum diterbitkan surat 
ketetapan pajaknya, pembetulan kesalahan (”pengampunan”) dari Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikan tersebut dikenakan sanksi administrasi, 
namun ini dapat dihindari dengan cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah RI 
atas kuasa Pasal 48 KUP yang berbunyi ”Hal-hal yang belum cukup diatur 
dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” 
Mengapa demikian? Sebab sebenarnya masalah pengampunan pajak tersebut 
telah diatur dalam sistem perundang-undangan pajak, namun untuk 
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menampung keadaan yang terjadi sekarang ini dinilai belum cukup dalam 
pengaturannya, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah.  Jadi dalam 
self assessment pengertian ”pengampunan” adalah pada setiap pertanggung 
jawaban pelaksanaan kewajiban perpajakan atau pada setiap Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan, sehingga sebagai dampak dari pembetulan 
kesalahan atau ”pengampunan” tersebut secara langsung akan nampak di setiap 
perubahan Laporan Keuangan pada setiap tahunnya, dan tidak nampak dalam 
perubahan Laporan Keuangan.    

 
Surat Keputusan 
 Sebenarnya surat ketetapan pajak dan surat keputusan adalah sama-sama 
beschikking dalam pengertian hukum tata usaha, artinya surat keputusan yang di 
terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha (disini Pejabat Tata Usaha Pajak) sedangkan 
di dalam hukum pajak pengertian surat ketetapan adalah bagian dari surat 
keputusan. Dalam hukum pajak, pengertian beschikking tersebut dapat berupa: 
a. Surat ketetapan pajak, apabila diterbitkan sebagai produk dari laporan hasil 

pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Wajib Pajak – Pasal 13 
ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 17B; 

b. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,  yang 
diterbitkan atas klaim adanya kelebihan kredit pajak yang diajukan Wajib 
Pajak tertentu sehubungan dengan Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikannya – Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak -Pasal 17C KUP;  

c. Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan dalam rangka memutuskan 
sengketa atau perbedaan pendapat yang terjadi dari timbulnya surat 
ketetapan pajak- Pasal 26 ayat (1) KUP; 

d. Surat Keputusan Pembetulan Kesalahan, yang diterbitkan karena adanya 
kesalahan dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagai 
akibat dari adanya human error. Pembetulan kesalahan tersebut dilakukan 
baik secara jabatan (official) atau atas permohonan Wajib Pajak- Pasal 16 
KUP; 

e. Surat Penghitungan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan atas permohonan 
Wajib Pajak atas sanksi administrasi dalam Surat ketetapan pajak maupun 
atas besarnya Surat ketetapan pajak itu sendiri berdasarkan asas-asas 
keadilan – Pasal 36 KUP; 

f. Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran/ 
Penundaan Pembayaran, yang diterbitkan atas permohonan Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan terhadap surat ketetapan pajak yang 
mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk membayar jumlah yang ada dalam 
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suatu surat ketetapan pajak. Surat Keputusan Persetujuan ini meliputi Surat 
Keputusan Persetujuan permohonan Angsuran Pembayaran atau 
Penundaan Pembayaran - Pasal 9 ayat (4) KUP.  

 Semua surat keputusan sebagaimana tersebut dalam huruf c, d, e, dan f 
adalah merupakan keputusan lanjutan dari adanya produk surat ketetapan 
pajak, yang dalam pembahasan tata administrasinya akan dibahas dalam masing-
masing kegiatan tata usaha. Sedangkan pembahasan dalam Bab ini terbatas pada 
tata usaha surat ketetapan pajak dan tata usaha Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak.    
 
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) 
 
Ketentuan Yang Mengatur  
  Dari pengertian umum Pasal 1 angka 19 dikatakan bahwa ”Surat 
Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.”  Dari redaksi ketentuan Pasal 1 
angka 19 tersebut memberikan pengertian bahwa ada beberapa bentuk Surat 
Tagihan Pajak, yaitu:  
a. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk menagih pokok pajak dan sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda-Pasal 14 ayat (1) huruf a/b KUP; 
b. Surat Tagihan Pajak yang hanya menagih sanksi administrasi berupa bunga 

dan denda. Dalam kasus ini biasanya sanksi administrasi berupa bunga dan 
denda tersebut sekaligus dibebankan dalam perhitungan surat ketetapan;   

c. Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga atau 
denda – Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (2), atau jo Pasal 19 ayat (1) KUP 
untuk menagih bunga dan Pasal 14 ayat (1) huruf c jo Pasal 14 ayat (4) KUP 
untuk menagih denda.  

Dari latar belakang timbulnya lembaga adanya Surat Tagihan Pajak yaitu 
yang dapat dipahami dari tujuannya adalah untuk menagih ”pokok pajak dan 
atau sanksi administrasi,” maka setiap penerbitan Surat Tagihan Pajak secara 
yuridis adalah benar tidak ada kesalahan, adapun timbulnya kesalahan di dalam 
penerbitan Surat Tagihan Pajak karena besarnya penetapan pokok pajak yang 
ditagih tersebut salah atau karena adanya faktor human error. Oleh karena itu 
terhadap penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak ada lembaga keberatannya atau 
dengan kata lain tidak akan menimbulkan sengketa pajak. Ketidakpuasan Wajib 
Pajak cukup diselesaikan melalui lembaga pembetulan kesalahan eks Pasal 16  
KUP.  
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Apabila Surat Tagihan Pajak tersebut menyangkut surat tagihan untuk 
pokok pajak, maka sifat dari pokok pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan 
Pajak adalah kreditable, artinya harus (bukan dapat) dikreditkan dengan tidak 
melihat apakah Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibayar lunas atau belum. 
Disinilah perlunya pemahaman yang lebih baik khususnya bagi para editor di 
dalam menjalankan tugasnya, sehingga kelalaian Wajib Pajak dalam 
mengkreditkan pokok pajak di Surat Tagihan Pajak dapat dibetulkan-Pasal 1 
angka 21/22 KUP.  

Gambaran ketentuan tentang Surat Tagihan Pajak adalah demikian: 
 

Dasar Hukum 
(1) 

Kasus yang terjadi             
(2) 

Jenis Pajak/ 
Kewajiban           

(3) 

Sanksi           
(4) 

Seksi yang 
menangani      

(5) 

Pasal 14 (1) 
huruf (a) 

PPh masa tidak/ 
kurang 

Pembayaran PPh 
masa pasal  

Bunga 2% 
sebulan pasal 14 
(3) 

Sie PPh OP 
dan Bd 

Pasal 14 (1) 
huruf (b)  

Hasil edit SPT/ 
penelitian SPT 

PPh pasal 29      
SPT PPh pasal 21, 
22, 23, & 26     
PPN pasal 9 (3) 

Bunga 2% 
sebulan pasal 14 
(3) 

Unit yang 
menangani 
edit SPT baik 
PPH maupun 
SPT PPN 

Pasal 14 (1) 
huruf (c) 

Tidak lapor Semua keajiban 
SPT 

Rp 50.000,- dan 
Rp 100.000,- 
pasal 7 KUP 

Sie TUP, PPh 
Sie PPh & 
PPN untuk 
SPT masa 

Pembetulan SPT Semua jenis SPT Bunga 2% se- 
bulan pasal 8(2) 
KUP 

Sie TUP 

Tidak/kurang/ 
terlambat bayar dari 
waktu yang 
ditetapkan 

Kurang bayar 
dalam SPT 
Tidak dibayar pada 
jatuh tempo 

Bunga 2% 
sebulan pasal 9 
(2), pasal 9 (2a) 
Bunga 2% 
sebulan pasal 19 
(1), pasal 19 (2) 

Sie TUP 
Sie Penagihan 

Pasal 14 (1) 
huruf (d) 

Pengusaha tidak 
melaporkan 
usahanya 

Pelanggaran pasal 2 
(2) KUP 

Denda 2% dari 
DPP pasal 14 (4) 
KUP 

Sie PPN/ 
Pemeriksa 
pajak 

Pasal 14 (1) 
huruf (e) 

Pelanggaran 
pembuatan faktur 
pajak tanpa 
pengukuhan 

Pelanggaran pasal 2 
(2) 

Denda 2% dari 
DPP pasal 14 (4) 
KUP 

Sie PPN/ 
Pemeriksa 
pajak 

Pasal 14 (1) Kewajiban Ketentuan pasal 13 Denda 2% dari Sie PPN/ 
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huruf (f) membuat faktur 
pajak 

(1) PPN DPP Pemeriksa 
pajak 

 Dari tabel tersebut maka ketentuan tersebut Pasal 14 ayat (1) KUP 
(kolom 1) adalah sebagai dasar hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak 
sedangkan ketentuan sanksi (kolom 4) adalah sebagai dasar hukum 
perhitungannya besarnya sanksi administrasi.  
 Apabila dipahami dengan benar tabel tersebut maka hampir setiap unit 
kerja pada Kantor Pelayanan Pajak ada kemungkinan sebagai produsen dari 
Surat Tagihan Pajak, misalnya: 
1. Unit Kerja Tata Usaha Perpajakan, akan menerbitkan Nota Perhitungan 

Surat Tagihan Pajak atas: 

• Tidak atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
– eks Pasal 14 ayat (1) huruf c jo Pasal 7 KUP; 

• Sanksi administrasi Pembetulan Surat Pemberitahuan – Pasal 14 ayat (1) 
huruf c jo Pasal 8 ayat (2) KUP; 

• Sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran kekurangan pajak 
atau  permohonan angsuran PPh Pasal 29 –Pasal 14 ayat(1) huruf c jo 
Pasal 9 ayat (2a) KUP; 

2. Unit Kerja Pengawasan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, 
Pemotongan/Pemungutan dan PPN ada kemungkinan akan menerbitkan 
Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak atas: 

• Pembayaran Masa yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak/ 
terlambat dilaporkan - eks Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 14 ayat (3) 
atau jo Pasal 7 KUP; 

• Kekurangan pembayaran dalam penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan PPh atau PPN, yang pelaksanaannya diwakili oleh editor – 
Pasal 14 ayat (1) huruf  c jo Pasal 14 ayat (3)  KUP; 

• Sanksi denda yang diterbitkan oleh unit kerja  PPN atau Pemeriksa 
Pajak-Pasal 14 ayat (1) huruf d jo Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) 
huruf e jo Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf e jo Pasal 14 ayat 
(4) KUP. 

3. Unit Kerja Penagihan, ada kemungkinan menerbitkan Nota Perhitungan 
Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan atas tidak atau terlambatnya 
pembayaran utang pajak setelah tanggal yang ditentukan (jatuh tempo)- Pasal 
14 ayat (1) huruf c jo Pasal 19 ayat (1) atau (2) KUP.    

 

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) 
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Ketentuan yang mengatur 
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
yang masih harus dibayar. Jadi dalam bentuk perhitungan bentuk Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar kira-kira sebagai berikut: 
1. Untuk Pajak penghasilan: 

a. Penghasilan Kena Pajak    Rp ...................... 
b. Besarnya Pokok Pajak (Pajak yang terutang)  Rp ...................... 
c. Kredit Pajak: 

• Pajak yang dibayar sendiri: 

- PPh Pasal 25   Rp ............... 

- PPh Pasal 29   Rp ............... 

- STP PPh Pasal 25 (Pk.Paj.) Rp ............... 
Jumlah yang dibayar sendiri   Rp ...................... 

• Pajak yang dipotong/dipungut: 

- PPh Ps.21/23   Rp .............. 

- PPh Ps.22   Rp ............... 

- PPh Ps.23/26   Rp ............... 

- PPh Ps.24   Rp................ 
Jumlah yang dipotong/ dipungut   Rp ....................... 
 

• Pengembalian Pendahuluan  

- Pengemb. Pend.eks Ps.17C  (Rp ………….……. ) 
Jumlah kredit pajak     Rp ….................... 
d. Pokok Pajak yang kurang dibayar  Rp........................ 
e. Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) KUP Rp ....................... 

                                 Pasal 13 (3) KUP Rp ....................... 
                                  Pasal 17C (5) KUP Rp........................ 
                                 Pasal ......................... Rp........................ 
      Rp ....................... 



Administrasi Pajak  229 

f. Jumlah yang masih harus dibayar  Rp .......................    

 Dalam terminologi sistem perundang-undangan pajak maka angka 1.2 
disebut Pajak yang terutang – Pasal 1 (9) KUP, dan huruf d Pajak yang terutang 
yang tidak atau kurang dibayar, sedangkan huruf f adalah Utang Pajak – Pasal 1 
(8) UU PPSP. Pemahaman terminiologi undang-undang ini sangat penting agar 
dalam penentuan dasar perhitungan bunga terhadap penerbitan Surat Tagihan 
Pajak Atas Bunga Penagihan eks Pasal 19 (1) KUP tidak salah.   

2. Untuk Pajak Pertambahan Nilai:  
a. Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Rp ..................... 
b. Pajak Keluaran Yang Terutang   Rp ..................... 
c. Kredit Pajak 

• Pajak Masukan                                       Rp ................. 

• PPN Pasal 9 (3)                               Rp ................. 

• Pengembalian Pendahuluan/Komp.     (Rp ................)   
Jumlah kredit Pajak      Rp ................... 

d. Pajak Yang Kurang Di Setor    Rp ...................  
e. Sanksi administrasi: 

• Pasal 13 (2) KUP                Rp ................. 

• Pasal 13 (3) KUP                Rp ................. 

• Pasal 17C (5)                    Rp.................. 

• Pasal ...............                         Rp .................. 
Jumlah Sanksi Administrasi    Rp. ...................             

f. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar   Rp..................... 
 Untuk jenis pajak-pajak yang lain pada dasarnya sama saja, hanya 
terminologi terhadap dasar pengenaan pajak yang mungkin berbeda-beda, 
misalnya untuk PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Bruto Yang Dibayarkan, untuk 
Pemotongan atau Pemungutan lainnya adalah Dasar Pemotongan/Pemungutan.  
 Ketentuan yang mengatur SKPKB ini adalah Pasal 13 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d KUP. Apabila ditinjau dari ketentuan hukum 
administrasi masing-masing huruf dari ayat (1) tersebut memiliki ciri-ciri yang 
khusus baik dari pengertian ayat (1) secara keseluruhan maupun pada masing-
masing huruf dari ayat (1), yaitu antara lain: 
1. Bahwa penerbitan surat ketetapan jenis ini harus dilakukan dalam jangka 

waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, Masa Pajak, Bagian 
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Tahun Pajak atau Tahun Pajak, lebih dari jangka waktu tersebut penerbitan 
surat ketetapan pajak sudah daluwarsa. Ketentuan ini sangat berbeda dengan 
sistem official assessment dimana dalam official assessment penerbitan surat 
ketetapan pajak tidak mengenal daluwarsa, karena tidak ada pajak yang 
terutang tanpa adanya surat ketetapan pajak, sedangkan daluwarsa ada di 
tindakan penagihannya;     

2. Bahwa penerbitan surat ketetapan pajak ini didahului dengan kata ”... dapat 
...,” artinya tidak harus. Jadi tidak selalu temuan hasil pemeriksaan pajak 
yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Wajib Pajak adalah tidak 
benar dinyatakan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 
Pengertian ”... dapat ....” juga mengandung arti bahwa undang-undang 
memberikan amanah kepada pelaksana hukum untuk mencari produk-
produk hukum yang lain selain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

3. Bahwa SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf a KUP adalah dari temuan hasil 
pemeriksaan yang bersifat koreksi atas rekonsiliasi pajak yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuannya dan tidak ada unsur 
kemungkinan suatu tindakan pidana; 

4. Bahwa SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf c KUP adalah khusus untuk PPN  
sebagai temuan hasil pemeriksaan yang seharusnya PPN Masukan tidak 
perlu dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenakan tarip 0% (nol 
persen) dan tidak ada unsur tindak pidana pajak; 

5. Bahwa SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d KUP, didahului 
dengan dakwaan yaitu untuk huruf b dakwaan bahwa Wajib Pajak tidak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan sekalipun telah dilakukan peneguran 
dan untuk huruf d adalah dakwaan bahwa Wajib Pajak tidak menjalankan 
ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 KUP, dan keduanya tidak ada unsur 
adanya kemungkinan tindak pidana. Oleh karena itu apabila Wajib Pajak 
tidak puas dengan diterbitkannya SKPKB ini dan mengajukan keberatan 
maka Wajib Pajak harus membuktikan akan ketidakbenaran dari surat 
ketetapan pajak tersebut. Dengan demikian pembuktian ketidakbenaran 
adalah menyangkut ketidak benaran material yaitu yang menyangkut 
ketidakbenaran perhitungan besarnya pajak yang terutang maupun ketidak 
benaran formal yaitu yang menyangkut dasar hukum penerbitan surat 
ketetapan pajak.      

 Berdasarkan uraian tersebut maka sebaiknya penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) harus dituliskan dengan jelas baik 
dalam lembar Nota Perhitungan, maupun dalam lembar Surat Ketetapan akan 
dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut yaitu 
Pasal 13 ayat (1) huruf a/ c KUP atau Pasal 13 ayat (1) huruf b/d KUP. Hal ini 
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dimaksud agar tidak mengacaukan pekerjaan hilir dari akibat timbulnya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, misalnya proses pengajuan keberatan, 
pemberian Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan dan 
penyelesaian keberatan itu sendiri. Memang perbedaan ketetapan tersebut 
secara tidak langsung dapat dilihat dari penerapan sanksi administrasinya yaitu 
apakah sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP atau sanksi administrasi Pasal 
13 ayat (3) KUP, namun demikian selain tidak sejalan dengan ketentuan 
perundang-undangan juga dapat menimbulkan masalah apabila pemeriksaan 
bersifat all taxes.    
 Seandainya dasar hukum penerbitan Nota Perhitungan dan penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut tidak dinyatakan dengan jelas 
maka kemungkinan kesalahan timbul berurutan dari mulai: 
1. Saat pemberian penjelasan tertulis apabila ada permintaan tertulis dari 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) KUP; atau 
2. Pada saat penyusunan alasan pengajuan permohonan keberatan yang 

disusun oleh Wajib Pajak; 
3. Pada saat pemberian Bukti Tanda Terima atas pengajuan permohonan 

keberatan; dan terakhir 
4. Pada proses penanganan pengajuan permohonan keberatan itu sendiri oleh 

pihak Direktur Jenderal Pajak.  
Bentuk Nota Perhitungan Surat Ketetapan Pajak  

LAMPIRAN PERHITUNGAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 

Nama  :……………………………………… 
NPWP  : …………………………………….. 
Tahun Pajak  : …………………………………….. 

No. Uraian 
Jumlah Menurut 

PKP (Rp) Fiskus (Rp) 
1. Dasar Pengenaan Pajak 

a. Dasar pengenaan pajak Ekspor 
b. Penyerahan yang tidak dipungut/ di 

bebaskan 
c. Penyerahan yang PPN nya dipungut: 

• Tarip Umum 
• Nilai lain 
• Jumlah (c.1 +c.2) 

d. Dikurangi retur Penjualan 
e. Jumlah (a+b+c.3-d) 

  

2. Pajak Keluaran 
a. Pajak Keluaran seluruhnya 

• Tarip Umum  
• Nilai Lain 
• Jumlah (a.1+a.2) 

b. Dikurangi: 
• PPN atas retur penjualan 

  



232  Bab 8: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan 

• PK yang dipungut Pemungut 
• PPN disetor dimuka dalam  

c. Masa Pajak yang sama 
• Jumlah (b.1+b.2+b.3) 
• Jumlah PK yang dipungut(a.3-b.4) 

3. Pajak yang dapat diperhitungkan/tidak terutang 
g. PM yg. dpt dikreditkan 
h. Dibayar dengan NPWP sendiri 
i. PM yg. menggunakan Pedoman Pengkreditan PM karena 

memilih menggunakan NPPN 70% dari PK BKP atau 40% dari 
PK  JKP  

j. Kompensasi bulan lalu 
k. Di perhitungkan (Pokok) STP 
l. Dikurangi: 

• Pemba. Pendahuluan/ oleh instansi selain DJP 
• PPN retur Pembelian 
• Hasil Penghitungan Kembali PM yg dikreditkan/tak 

dipungut/dibebaskan 
• Jumlah (f.1+f.2+f.3) 

g. Jumlah yang diperhitungkan(a+b+d+e+f.4) 

  

4. PPN yang harus dibayar (3.g-2.c)   
5. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN(4)   

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 a.n. Direktur Jenderal Pajak 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

(..............................................)      

 

 
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) 
 

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 
Bentuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah sama saja dengan bentuk 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, hanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
tidak ada sanksi administrasi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ini adalah bahwa ada dua dasar hukum yang 
melandasi penerbitannya yaitu Pasal 17 dan pasal 17B KUP. Perbedaan dari 
keduanya adalah: 

SKPLB Pasal17 KUP 

• Diterbitkan dari hasil pemeriksaan Surat 
Pemberitahuan yang tidak ada klaim 
pengembalian kelebihan kredit pajak dari 
Wajib Pajak, oleh karena itu penyelesaian 
pemeriksaan tidak terikat dengan batas 
waktu 12 (dua belas) bulan; 

SKPLB Pasal 17B KUP 

• Diterbitkan dari hasil pemeriksaan 
Surat Pemberitahuan karena ada 
klaim pengembalian kelebihan 
pembayaran kredit pajak dari Wajib 
Pajak melalui Surat Pemberitahuan; 

• Penyelesaian pemeriksaan/ 
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• Daluwarsa penerbitan surat ketetapan 
sebagai hasil pemeriksaan tetap 10 
(sepuluh) tahun sejak saat terutang nya 
pajak, Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak 
atau Tahun Pajak; 

• Terhadap produk SKPLB yang 
diterbitkan tidak dapat langsung 
diterbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP); 

• Penerbitan SPMKP diberi waktu satu 
bulan sejak adanya permohonan 
pengembalian pajak - Pasal 11 ayat (2) 
KUP; 

• Permohonan pengembalian kelebihan 
pajak, diajukan Wajib Pajak setelah 
SKPLB diterima dan oleh peraturan 
perundangan tidak ditentukan waktu. 

• Keterlambatan penerbitan SPMKP 
negara membayar bunga 2 % (dua persen) 
sebulan–Ps. 11 ayat (3) KUP. 

penerbitan surat ketetapan pajak 
ditetapkan oleh undang-undang 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan sejak Surat Pemberitahuan 
disampaikan; 

• Terhadap produk SKPLB yang 
diterbitkan, langsung diterbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP) dalam jangka waktu paling 
lambat satu bulan sejak diterbitkan 
SKPLB-Pasal 11 ayat (2) KUP; 

• Tidak ada lembaga permohonan 
pengembalian kelebihan pajak setelah 
diterbitkannya SKPLB;  

• Keterlambatan penerbitan SPMKP 
dari waktu satu bulan sejak 
diterbitkannya SKPLB, negara 
membayar bunga 2 % (dua persen) 
sebulan-Pasal 11 ayat (3) KUP. 

 
Pekerjaan lebih lanjut (pekerjaan hilir) sebagai akibat penerbitan SKPLB 

ini adalah berbeda antara SKPLB Pasal 17 dan SKPLB Pasal 17B, yaitu di 
dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Pasal 11 ayat (2) 
KUP. Di satu pihak SPMKP untuk SKPLB Pasal 17 paling lambat satu bulan 
sejak permohonan pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak, sedangkan 
SPMKP untuk SKPLB Pasal 17B adalah paling lambat satu bulan sejak 
penerbitan SKPLB-Pasal 11 ayat (2) KUP. 

Dengan pertimbangan uraian tersebut maka seharusnya penerbitan 
SKPLB jelas dituliskan akan dasar hukum penerbitan yaitu Pasal 17 atau Pasal 
17B, sehingga tidak menyulitkan pejabat di unit kerja yang bertanggung jawab 
menerbitkan SPMKP. Apabila penerbitan SPMKP lebih dari satu bulan 
ditakutkan SKPLB Pasal 17B, yaitu akan terkena sanksi membayar bunga 
keterlambatan pengembalian, dan apabila dipercepat atau kurang dari satu 
bulan ditakutkan SKPLB Pasal 17 yang harus ada permohonan pembayaran 
kelebihan, namun apabila semua SKPLB diminta untuk mengajukan 
permohonan pengembalian dalam rangka penerbitan SPMKP akan 
menimbulkan ketidakpercayaan Wajib Pajak dan akan timbul sangkaan ada 
upaya-upaya yang tidak baik yang akan dilakukan oleh Korlap Rekonsiliasi 
karena SKPLB Pasal 17B tidak perlu adanya permohonan pengembalian 
setelah diterbitkannya SKPLB.      
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SURAT KETTAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) 
 
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau tidak ada pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak. Jadi bentuk 
SKPN dapat berupa hasil perhitungan jumlah pajak yang terutang dan besarnya 
pajak yang terutang sama dengan kredit pajak yang dibayar, namun dapat juga 
berupa hasil jumlah kerugian yang terjadi dan tidak ada jumlah pajak yang 
terutang maupun  jumlah kredit pajak. Suatu pertanyaan wajar timbul yaitu 
apakah begitu teledornya pejabat pajak sehingga Surat Pemberitahuan yang 
sudah benar tersebut dilakukakan pemeriksaan pajak? Masalahnya adalah 
bukan demikian, akan tetapi pemeriksaan itu sendiri dilakukan dalam rangka:   
1. Untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran yang di klaim Wajib 

Pajak melalui Surat Pemberitahuannya. Sebagaimana telah dijelaskan yaitu 
alangkah aneh bahwa di dalam sistem perpajakan yang menganut self 
assessment tersebut ada pembayaran lebih di akhir tahun. Oleh karena itu 
SKPN diletakkan dalam Pasal 17 yaitu diapit antara Pasal 17 dan Pasal 17B 
KUP; atau 

2.  Untuk menentukan jumlah kerugian yang boleh dikompensasikan dengan 
penghasilan di tahun-tahun yang akan datang. 

Dari terminologi asli pada waktu tax reform maka terminologi yang digunakan 
untuk SKPN ini adalah ”Surat Pemberitaan.” 
 
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN 
(SKPKBT) 
 
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan - Pasal 1 angka 16 KUP. Kemudian dalam Pasal 15 yang 
merupakan dasar hukum dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan dikatakan bahwa diketemukannya data baru (novum) atau data yang 
semula belum terungkap yang ”mengakibatkan” penambahan jumlah pajak yang 
terutang, sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT). Jadi ”data baru (novum)” atau ”data yang semula belum 
terungkap” tersebut harus ada hubungannya langsung dengan bertambahnya 
pajak yang terutang, atau dengan kata lain bahwa ”data baru (novum)” atau ”data 
yang semula belum terungkap” tersebut harus menyebabkan bertambahnya 
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pajak yang terutang, apabila tidak menyebabkan bertambahnya jumlah pajak 
yang terutang maka tidak dapat diterbitkan ”Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan (SKPKBT).”   
 Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya atau 
diketemukannya data baru (novum) atau data lama yang belum terungkap 
tersebut tidak harus menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan (SKPKBT), karena tidak semua data baru mapun data yang 
semula belum terungkap tersebut menjadikan pajak yang terutang bertambah. ( 
Baca Modul KUP tulisan Djoned  Gunadi M). 
 Dalam kasus penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT) maka pengertian kredit pajak disini adalah surat 
ketetapan pajak yang semula diterbitkan sebelum ada SKPKBT tersebut. 
 
 
 
Contoh:   
SKPKB Nomor 016/ 206/’02/ 031/ ’03  per 10/ 10/ ’03 dengan rincian sbb: 
Penghasilan Kena Pajak    Rp 1.000.000.000,- 
Pajak Penghasilan yang Terutang   Rp    282.500.000,- 
Kredit Pajak      Rp    232.500.000, - 
Pokok Pajak yang Kurang dibayar   Rp      50.000.000,- 
Sanksi administrasi 10 x 2 %    Rp      10.000.000,- 
Yang Masih Harus Dibayar    Rp       60.000.000,- 
  
Kemudian dalam tahun 2005 timbul novum, dan dari hasil pemeriksaan atas 
novum tersebut Penghasilan Kena Pajak Menjadi Rp.1.500.000.000,- maka 
SKPKBT diterbitkan sebagai berikut: 
Penghasilan Kena Pajak menjadi   Rp 1.500.000.000,- 
Pajak Penghasilan Yang Terutang   Rp    432.500.000,- 
Kredit Pajak (SKPKB No.016/ 206/’02/ 031/’03) Rp     282.500.000,- 
Pokok Pajak Kurang Bayar    Rp     150.000.000,- 
Sanksi administrasi Pasal 15 ayat (2) 100%  Rp     150.000.000,-  
Yang Masih Harus Dibayar    Rp     300.000.000,- 
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 Penerbitan SKPKBT ini tidak perlu memasalahkan apakah jumlah 
utang pajak sebesar Rp 60.000.000,- dari SKPKB sebelumnya sudah dilunasi 
atau belum. Yang menjadi masalah adalah apabila timbulnya novum atau data 
baru yang semula belum terungkap tersebut tidak menimbulkan jumlah pajak 
yang terutang, namun hanya menimbulkan jumlah kerugian yang menurun. 
Dengan sendirinya tidak dapat diterbitkan SKPKBT, kecuali apabila diikuti 
dengan bertambahnya kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan maka 
dapat diterbitkan SKPLB kedua kalinya - menurut memori penjelasan Pasal 17 
KUP.    
 
 
 
 
 
 
PENERBITAN SURAT KETETAPAN 
 
Penerbitan STP, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan (Komputerisasi)
  
 
             Not. Hit                                             Not Hit                                         Not Hit                     
             SKPKB                                               SKPKBT                                    SKPLB                                  
             (4 Seksi dan                                         (4 Seksi dan                               (4 Seksi dan              
               Rikpan)                                                   Rikpan)                                        Rikpan)                
 
 
 
                                                                                                       
                    Not.Hit.                                                                                               STP      
                     SKPN                                               Daftar                                   (6 Seksi) 
                (4Seksi &                                         Petikan  Skep 
                    Rikpan)                                         Penghapusan 
                                                                         (Sie.Penag.)    
 
 

Di kirim ke Seksi 
TATA USAHA PERPAJAKAN 
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Korlap TUPP 
 

Dilakukan 
Perekaman 

                                                                                                                         
 

 
 

Print out: 
- Surat pengantar Ketetapan/ Keputusan; 
- Daftar Ketetapan/ Keputusan; 
- Lembar Ketetapan/ Keputusan; 
- Bk.Regester Hasil Bersih  

Dalam kasus penerbitan Surat ketetapan masih manual atau komputer tidak 
berfungsi, maka prosesnya adalah sebagai berikut: 
 

1. Mencatat dalam Buku Regester Hasil Bersih untuk masing-masing Nota 
Perhitungan yang dibuat per jenis pajak dan per tahun pajak, sekaligus 
memberi nomor ketetapan atau keputusan baik dalam nota perhitungan 
maupun dalam Buku Regesternya; 

2. Mengetik rangkap 4 (empat), meneliti hasil ketikan, memaraf dan mencap, 
serta mengirim lembar ketetapan/lembar keputusan ke Kepala KPP untuk 
ditandatangani bersama-sama dengan Surat Pengantar dan Daftar 
Nominatif; 

3. Setelah diparaf dan ditandatangani korlap dan Kasi TUP, untuk STP, 
SKPKB dan SKPKBT dikirim bersama-sama dengan Surat Pengantar dan 
selanjutnya daftar nominatif dikirim Seksi Penagihan untuk diterima dan 
ditandatangani oleh Kasi Penagihan, sedangkan SKP LB bersama-sama 
dengan Surat Pengantar dan Daftar Nominatif dikirim ke Seksi Pen Keb 
dan SKPN langsung diarsipkan. 

 Dalam pekerjaan dengan  SIP (Sistem Informasi Perpajakan) Pencatatan 
dalam Buku Hasil Bersih, penomoran surat ketetapan, dan pembuatan surat 
Pengantar Ketetapan dilakukan secara sistem, sehingga kemungkinan kesalahan 
penomoran surat ketetapan kemungkinan tidak akan terjadi. Yang perlu 
diwaspadai adalah pekerjaan dengan komputer tetapi bukan sebagai sistem, 
akan tetapi sebagai mesin ketik belaka. Misalnya karena sistem sedang rusak 
dan sebagainya, dari mulai pemberian nomor ketetapan (nomor kohir) sampai 
dengan penerbitan produk surat ketetapan pajak menggunakan komputer 
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sebagai pekerjaan manual. Dalam kasus demikian maka yang perlu diperhatikan 
adalah: 
a. pengawasan pemberian nomor ketetapan, jangan sampai loncat atau double; 
b. pembuatan Surat Pengantar Ketetapan harus benar; 
c. pengulangan pekerjaan manakala sistem komputer sudah diperbaiki, hal ini 

penting karena manual yang telah dikerjakan tidak memiliki akibat terhadap 
besarnya tunggakan pajak di Seksi lain khususnya di Seksi Penagihan. 

Catatan: 
Karena pertimbangan yang tidak jelas pada administrasi penerbitan Skep. 
Keberatan, Skep. Pembetulan Kesalahan dan Skep. Peninjauan Kembali 
tidak melalui Seksi TUP, sehingga nomor dari Surat Keputusan tersebut juga 
tidak jelas bagaimana pengaturannya. Hal yang demikian ini sebenarnya 
sangat rentan dengan tindakan pemalsuan.  

Arus Dokumen Surat Ketetapan 
 Setelah surat ketetapan pajak dan Surat Pengantar Ketetapan 
ditandatangani oleh Kepala  KPP, maka kembali ke Seksi TUP dan diteruskan 
ke: 
a. Surat Pengantar dan tindasan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat 

Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dikirim ke Seksi Penagihan; 
b. Surat Pengantar SKPLB dan lembar SKPLB dikirim ke Seksi Penerimaan 

dan Keberatan; 
c. Surat Pengantar SKPN dan Lembar SKPN dikelola sendiri oleh Seksi TUP, 

dengan ketentuan yang sama dengan Seksi yang lain; 
d. Lembar asli dari surat ketetapan pajak dikirim ke Wajib Pajak; 
e. Tindasan Nota Perhitungan dan lembar ketetapan setelah dituliskan nomor 

ketetapan dikirim kembali ke Seksi terkait (yang memproduksi); 
f. Tindasan Surat Pengantar Ketetapan yang telah ditandatangani unit 

penerima surat pengantar diarsipkan dalam  arsip Surat Pengantar per jenis 
ketetapan, per jenis pajak dan per tahun pajak;  

g. Lembar ketetapan atau keputusan dari Nota perhitungan asli dimasukkan ke 
dalam berkas Wajib Pajak. 

 
Nomor Surat Ketetapan 
 Nomor surat ketetapan yang sering dikenal dengan nomor kohir ini 
adalah penomoran yang terliput di dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP) 
sehingga relatif lebih aman dibandingkan dengan penomoran secara manual. 
Adapun pengertian nomor surat ketetapan tersebut adalah sebagai berikut: 
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No.Urut Ketetapan/ Jenis Pajak/ Tahun Pajak/ Kode KPP/ Tahun Ketetapan. 
 

 Di dalam penomoran surat ketetapan hal-hal yang perlu diperhatikan, 
khususnya manakala pekerjaan ini dilakukan secara manual adalah: 
a. Nomor ketetapan adalah angka arab (0001, 0002, 0003 dst) dan bukannya 

angka romawi maupun gabungan angka arab dan romawi; 
b. Penomoran adalah nomor tunggal, artinya tidak diperkenankan melakukan 

penggabungan dengan huruf, misalnya nomor 0011A dan sebagainya. 

 Kelemahan penomoran dengan penggabungan antara angka dengan 
huruf adalah: 
a. bahwa ketetapan dengan nomor gabungan tersebut tidak terlindungi dengan 

Surat Pengantar; 
b. ada kemungkinan mendorong orang untuk melakukan tindak pidana 

menghilangkan lembar ketetapan, atau  
c. mungkin penomoran yang demikian ini memang suatu usaha terencana dan 

terorganisasi (organisasi gelap) dalam rangka melakukan tindak pidana 
kejahatan. 

 Oleh karena itu pihak KPP seharusnya waspada apabila komputer di 
Korlap Tapsip tidak berjalan atau rusak, apalagi keadaan yang demikian ini 
sering terjadi. 

Kode penggunaan nomor ketetapan per jenis pajak adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan STP SKPKB  SKPKBT SKPLB  SKPN  
PPh Ps.21   101  201     301     401       501 
PPh.Ps.22 102    202     302     401     502 
PPh Ps.23 103   203      303     403     503 
PPh.Ps.26 104   204     304     404     504 
PPh Ps.25 Op105   205     305     405     505 
PPh.Ps25 Bd.106   206     306     406     506 
PPN Op 107   207     307     407     507 
PPN Bd. 108   208     308     408     508 
Bunga  109      -         -         -       -  

 
Contoh:     0116/ 206/ ’99/ 031/ ’01 
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artinya, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Wajib Pajak Badan yang 
ke 116 Tahun Pajak ’99 yang diterbitkan oleh KPP dengan kode KPP 031 
dalam Tahun ’01. 

Catatan: 
1. Untuk PPh Pasal 22 dengan sendirinya tidak ada kemungkinan timbul SKPN 

apalagi SKPLB, sehingga nomor tersebut praktis kosong, pernah terjadi nomor 
tersebut bukan untuk SKPLB Pasal 22 akan tetapi dipakai untuk SKPKB final eks 
Pasal 4 ayat (2) UU.PPh; 

2. Perubahan nomor kode surat ketetapan pajak adalah sangat mungkin terjadi 
tergantung dari perkembangan jumlah jenis dari ketetapan itu sendiri; 

3. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-327?PJ/’02 
sebagai perubahan SE nomor 04/PJ/2000 maka masing-masing nomor kode 
ketetapan pajak tersebut memiliki turunan untuk masing-masing jenis kewajiban 
perpajakan. Misalnya PPh Pasal 22 untuk STP dengan kode 102, SKPKB 202 dan 
seterusnya dan sebagai turunan disini misalnya untuk PPh Ps.22 Impor untuk STP 
122 dan untuk SKPKB 222. Model-model nomor kode ketetapan pajak turunan 
ini dalam SE. dimaksud dinyatakan untuk seluruh kewajiban Perpajakan. 

4. Model nomor kode ketetapan dalam Surat Edaran dimaksud juga untuk pajak-
pajak final (sehingga jalan pintas sebagaimana disebut dimuka tidak perlu tejadi), 
perubahan dimaksud yakni: 

 
PPh Final  STP      SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN 
a. PPh.Final Ps.4(2) 140         240        340   440 540 
b. PPh Final Ps.15 141         241        341         441 541 

c. PPh.Final Ps.19 142         242        342  442 542 
d. PPh Final Ps.21 143         243        343  443 543 
e. PPh Final Ps.22 144         244        344  444 544  
f. PPh.Final 23/26 145         245        345  445 545 
g. PPN Ps.16C    146         246        346  446 546 

  
Dari uraian contoh tersebut, dapat di hitung berapa jumlah Surat 

Pengantar dan juga Buku Regester Hasil Bersih yang ”kemungkinan” dikerjakan 
pada ”suatu saat” oleh Seksi TUP/Korlap Tapsip andaikata pekerjaan 
penerbitan surat ketetapan pajak secara manual, yakni sebagai berikut: 
   9 x 5 x 10 = 450 
Jumlah Surat Pengantar ketetapan ini juga berakibat kepada jumlah klaimban 
ketetapan yang harus disiapkan oleh Seksi Penagihan/Korlap TUPP untuk 
mengelola Tata Usaha Piutang Pajak.           
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Surat Pengantar Ketetapan dan Daftar Nominatif Ketetapan 
 Surat Pengantar Ketetapan mengandung maksud sebagai daftar piutang 
atau daftar kelebihan pembayaran, atau dengan kata lain pada saat 
ditandatanganinya Surat Pengantar Ketetapan tersebut adalah saat timbulnya 
pengertian utang pajak secara formal. Bentuk dari Surat Pengantar Ketetapan 
tersebut adalah sebagai berikut: 

Surat Pengantar Ketetapan 

Pajak.................................... 

Nomor yang lalu: 5. 

Nomor sekarang: 6. 

Keterangan Sekarang Yang lalu s.d. Sekarang 
(1) (2) (3) (4) 

Jumlah ketetapan  
Terutang                   
Kredit                      
Kurang di bayar        
Sanksi Administrasi 
Tagihan 

10 40 50 

    

 
  Kasi TUP          Kasi Penagihan/Penkeb 

 

 

(................................)                                                         (..........................................) 

NIP :                                                                                         NIP: 

Tanggal.....................                                                                Tanggal: ...................... 

    Kepala Kantor Pelayanan 

    Pajak.................................. 

 

 

(.................................................) 

NIP :.................................... 

 
Daftar Nominatif Ketetapan.............. No:.......... Tanggal:…………… 

No Urut NPWP Nama/Alamat Jumlah yang harus di tagih 
1. 041/206/’03/031/’05   
2. 042/206/’03/031/’05   
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10. 050/206/’03/031/’05   

 10 (sepuluh) lembar   
   Kepala Seksi Tata Usaha  
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(...............................................) 
   NIP ........................................ 

 

 

 

 
 
Penjelasan: 
 Selama penerbitan surat ketetapan pajak dilaksanakan dalam Sistem 
Informasi Perpajakan tidak akan timbul permasalahan. Permasalahan 
kemungkinan akan timbul  manakala penerbitan ini dilaksanakan secara manual 
apabila pengawasan dari pejabat pimpinan kurang baik. Yang perlu diwaspadai 
dalam hal pekerjaan manual adalah: 
1. Bahwa Nomor Pengantar Surat Ketetapan sekarang adalah merupakan 

kelanjutan dari Surat pengantar Yang lalu;  
2. Jumlah lembar ketetapan tersebut dalam kolom 2 (yaitu 10) lembar haruslah 

sama dengan jumlah surat menurut daftar nominatif yang dilampirkan 
mengikuti Surat Pengantar, serta sama dengan jumlah lembar surat 
ketetapan pajak yang diterbitkan; 

3. Demikian juga jumlah lembar surat ketetapan sampai dengan sekarang 
kolom 4 (yaitu-50) haruslah sama dengan nomor ketetapan yang terakhir 
dari daftar nominatif ataupun lembar ketetapan terakhir. Apabila nomor 
surat ketetapan terakhir tidak sama dengan jumlah surat ketetapan sampai 
dengan sekarang , maka dapat dipastikan terjadi kesalahan. Apakah didalam 
penomoran Nota Perhitungan atau di lembar ketetapan atau juga Buku 
Hasil Bersihnya, atau juga pada pembuatan Surat Pengantar Ketetapan 
(apabila dikerjakan dengan cara manual), dan kasus yang demikian ini akan 
menimbulkan kondisi: 
a. Apabila nomor ketetapan lebih kecil dari jumlah surat ketetapan sampai 

dengan sekarang di dalam Surat Pengantar, maka didalam management 
audit akan dianggap ada lembar surat ketatapan pajak yang hilang atau 
dihilangkan dari klaimban dan dapat menimbulkan dugaan adanya tidak 
pidana ; 

b. Nomor ketetapan sama dengan jumlah surat ketetapan sampai dengan 
sekarang dari Surat Pengantar, akan tetapi dalam jumlah lembar 
ketetapan lebih banyak daripada nomor surat sampai dengan sekarang, 
ini berarti ada surat ketetapan yang tidak dilindungi dengan Surat 
Pengantar. Hal ini dapat mendorong tindakan yang menyimpang atau 
cenderung ketindakan pidana pejabat di Seksi Penagihan ataupun 
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kerjasama dengan pejabat di Seksi TUP. Kondisi yang demikian ini 
dapat disebabkan karena ”kekeliruan” dari pejabat pemegang Buku 
Regester Hasil Bersih (dengan cara manual) menggunakan nomor 
campuran misalnya nomor 11A,...20A dan sebagainya), dan ini bukan 
hanya mustahil ”kekeliruan” akan tetapi lebih dari itu, yakni upaya 
pribadi pejabat terkait yang dapat mengarah ke unsur tindakan pidana. 

 
RANGKUMAN 
 
1. Surat ketetapan pajak adalah meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Lebih bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

2. Surat Tagihan Pajak pada dasarnya adalah bukan Surat ketetapan pajak, 
namun dalam pelaksanaan penagihan pajak disamakan derajatnya dengan 
Surat Ketetapan Pajak ; 

3. Surat Tagihan Pajak pada dasarnya secara yuridis adalah benar, adapun 
apabila timbul kesalahan itu adalah bukan di Surat Tagihannya akan tetapi 
angka yang dipakai dasar perhitungan ataupun mungkin faktor human error 
yang terjadi dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak ; 

4. Dalam penerbitan SKPKB harus dijelaskan dalam lembar SKPKB tersebut 
akan dasar hukumnya yaitu pasal 13 ayat (1) huru a, huruf b, huruf c atau 
huruf d KUP; 

5. Dalam penerbitan SKPLB juga harus dijelaskan akan dasar hukum 
penerbitannya yaitu SKPLB Pasal 17 atau Pasal 17B ayat (1) KUP ; 

6. Dalam penerbitan Surat ketetapan secara manual (diluar sistem) dalam 
prakteknya banyak mengandung kelemahan yang cenderung ke arah tindak 
pidana; 

7. Surat Pengantar Ketetapan, Daftar Nominatip Ketetapan dan Lembar 
Ketetapan adalah merupakan sarana pengendalian pengawasan atas 
kebenaran penerbitan Surat Ketetapan Pajak ; 

8. Sebaiknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam menandatangani Lembar 
Surat Ketetapan Pajak jangan terpisahkan dengan Surat Pengantar 
Ketetapan dan Daftar Nominatif Surat Ketetapan, jadi harus sekaligus pada 
saat yang bersamaan; 

9. Lembar STP, SKPKB dan SKPKBT bersama-sama dengan Surat Pengantar 
Ketetapan dan Daftar Nominatifnya dikirim ke Seksi Penagihan unit kerja 
Tata Usaha Piutang Pajak ; 
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10. Lembar SKPLB bersama-sama dengan Surat Pengantar dan Daftar 
Nominatifnya dikirim ke Seksi Penerimaan dan Keberatan unit kerja 
Rekonsiliasi dan SKPN diarsipkan dalam berkas Wajib Pajak; 

LATIHAN   
 
1. Jelaskan apa hakekat dari penerbitan SKPKB menurut sistem perundang-

undangan perpajakan ! 
2. Jelaskan mengapa Surat Pemberitahuan Lebih Bayar dalam sistem 

perundang-undangan pajak harus dilakukan pemeriksaan ! 
3. Banyak orang berpendapat bahwa SKPLB Pasal 17 adalah dari pemeriksaan 

Surat Pemberitahuan Kurang Bayar atau Nihil yang setelah dilakukan 
pemeriksaan ternyata menjadi lebih Bayar. Berikan pendapat saudara 
terhadap pendapat ini ! 

4. Jelaskan perbedaan SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf a dan c dengan 
SKPKKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dan d ! 

5. Jelaskan perbedaan SKPLB Pasal 17 dengan SKPLB Pasal 17 B KUP ? 
6. Jelaskan apa yang membedakan Surat Tagihan Pajak dengan Surat 

ketetapan pajak ?        
7. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan SKPKB berikut ini : SKPKB 

Nomor 0031/206/‘04/025/’05 ! 
8. Coba jelaskan apa yang kira-kira terjadi dari hasil penelitian penerimaan 

Surat Pengantar Ketetapan (SKPKB) berikut ini dan apa akibatnya: 

• Kolom keempat surat pengantar menyatakan jumlah sampai dengan 
sekarang 100; 

• Jumlah kolom dua (sekarang) adalah 10 ; 

• Nomor Surat Ketetapan terakhir adalah 100; 

• Jumlah lembar ketetapan adalah 11 lembar.  
9. Apakah mungkin kasus tersebut nomor 8 dapat terjadi apabila penerbitan 

SKPKB melalui sistem (komputer) ? 
10. Coba jelaskan tentang Surat Ketetapan Pajak Kelebihan Pengembalian 

Pendahuluan (SKPKPP) ?  
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BAB 9 
 

PIUTANG PAJAK 
 
 
 
PENGERTIAN 

 
Timbulnya Piutang Pajak 
 Apabila kita cermati maka tata usaha piutang pajak adalah suatu bentuk 
tata usaha yang mencatat piutang pajak dari mulai timbulnya, hal-hal yang 
menyebabkan berkurangnya atau lunasnya piutang pajak, daluwarsa penagihan 
pajak dan sampai dengan penghapusan piutang pajak serta pencatatan-
pencatatan lain yang berkaitan dengan adanya piutang pajak. Tata usaha piutang 
pajak secara akuntansi pada dasarnya tidak ada bedanya dengan tata usaha 
piutang pada badan-badan usaha lain. Yang membedakan kedua piutang 
tersebut adalah: 
Timbulnya piutang 
 Pada badan-badan usaha piutang timbul karena adanya transaksi dagang 
yang sama-sama disetujui atau dengan kata lain adanya perikatan, sedangkan 
piutang pajak timbul karena adanya koreksi sebagai hasil temuan pemeriksa di 
dalam pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak dimana koreksi 
sebagai temuan hasil pemeriksaan tersebut bukan merupakan tindak pidana 
baik yang diancam dengan pidana pelanggaran –Pasal 38 KUP maupun pidana 
kejahatan-Pasal 39 KUP; 
 
 
Jatuh tempo piutang menurut ketentuan hukum yang ada 
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 Dalam piutang badan-badan usaha tidak ada ketentuan yang baku dan 
sama terhadap masing-masing piutang di dalam pelunasannya. Suatu piutang 
dapat jatuh tempo pembayaran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak timbulnya perikatan (istilahnya kontan) dan dapat pula lebih dari itu atau 
tidak tentu, tergantung dari perikatan yang dibuat. Hal yang demikian ini 
berbeda dengan piutang pajak yang diatur dengan jelas dalam Pasal 9 ayat (3) 
KUP yang memiliki jatuh tempo yang sama untuk semua jenis piutang pajak 
yaitu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak. Perbedaan ini 
dengan sendirinya juga membedakan dalam pelaksanaan tata usaha dan atau 
tindakan penagihannya.  

Pencatatan Timbulnya Piutang 
 Dalam piutang badan usaha maka pencatatan timbulnya piutang adalah 
dari pencatatan transaksi tersebut dalam buku harian piutang usaha yang 
kemudian secara periodik dipindahkan dalam Buku Besar Piutang Usaha. 
Sedangkan dalam piutang pajak pencatatan piutang pajak dimulai sejak 
penerbitan Surat ketetapan pajak yaitu ditandai dengan ditandatanganinya Surat 
Pengantar Surat Ketetapan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, baik 
penerbitan Surat Pengantar tersebut secara manual maupun merupakan 
keluaran dari komputer. Jadi pada saat penerbitan lembar-lembar surat 
ketetapan pajak sebenarnya belum timbul piutang pajak, sementara piutang baru 
timbul setelah diterbitkan Surat Pengantar Surat Ketetapan Pajak. 
Adapun bentuk-bentuk Surat Pengantar Surat ketetapan pajak adalah antara lain 
meliputi: 

• Surat Pengantar atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) –Pasal 14 ayat 
(1) KUP; 

•  Surat Pengantar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) – Pasal 13 
ayat (1) KUP; dan  

• Surat Pengantar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT) – Pasal 15 KUP.  

 Kemudian dalam kaitannya dengan tata usaha piutang pajak maka ada 2 
(dua) terminologi hukum yang perlu dimengerti dan dipahami yaitu tentang 
pengertian dari: 

 

 

Pajak yang terutang  
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 Yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan - Pasal 1 angka 9 KUP. Jadi pengertian pajak 
yang terutang ditentukan oleh suatu keadaan, suatu peristiwa atau suatu 
perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan terutang pajak. 
Dengan kata lain perhitungan besarnya pajak yang terutang adalah Dasar 
Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan Tarif Pajak. 
Utang pajak 
 Yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi 
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan 
pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan- Pasal 1 angka 8 UU PPSP. Dari ketentuan ini nampak 
bahwa pengetian utang pajak hanya ada di Surat Ketetapan Pajak, oleh karena 
pengaturan pengertiannya pun dalam UU. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(PPSP). 
Tunggakan Pajak 
 Yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo 
dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh 
karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula: 
a. sanksi administrasi bunga penagihan, dan 
b. biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan 

pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi: 

• biaya pemberitahuan Surat Paksa; 

• biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan; 

• biaya pengumuman lelang; 

• biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai 
lelang; 

• biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak. 
Dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai 
sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai 
dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.  

  Pengertian dari pencairan tunggakan pajak adalah meliputi kejadian-
kejadian sebagai berikut: 
a. Pencairan melalui Pelunasan Tunggakan Pajak, yang meliputi antara lain: 

• pelunasan dengan pembayaran tunai; atau 
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• pelunasan melalui pemindahbukuan dari kelebihan pembayaran yang 
lain; 

b. Pencairan melalui Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang 
meliputi antara lain: 

• Skep Keberatan/Putusan banding yang mengurangkan seluruh utang 
pajak; 

• Skep Keberatan/Putusan banding yang mengurangkan sebagian dan 
sisanya telah dilunasi Penanggung Pajak; atau 

• Pembatalan Surat Ketetapan Pajak;  
c. Pencairan melalui Penghapusan Piutang Pajak. Banyak hal yang menye-

babkan piutang pajak dihapuskan yaitu antara lain:  

• karena tidak ada lagi obyek sita,  

• penanggung pajak tidak dikenal lagi,  

• pailit atau sudah meninggal dunia dengan tiada meninggalkan harta 
warisan. 
Sebagimana pekerjaan tata usaha yang lain tata usaha piutang pajak 

dalam rangka pelaksanaannya dibutuhkan sarana administrasi yang meliputi 
antara lain: 
a. Buku Regester, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat dokumen-

dokumen asli yang diterima dari unit kerja lain misalnya Surat Pengantar 
maupun yang diterbitkannya sendiri. Dalam tata usaha piutang pajak maka 
Buku Regester ini dapat kiranya disamakan dengan Buku Besar Piutang 
dalam sistem pencatatan piutang pajak pada badan usaha; 

b. Kartu Pengawasan, yaitu kartu yang dipergunakan untuk mencatat lembar 
asli dokumen yang diterima, sebagai pelaksanaan pengawasan;  

c. Formulir, yaitu suatu bentuk lembaran kertas yang di format dengan isi dan 
tujuan tertentu yang harus diisi oleh yang membutuhkan;  

d. Klaimban dan Snelhecter Map, yaitu tempat untuk mengarsipkan dokumen 
asli yang diterima atau yang dihasilkan; 

e. Daftar, yaitu suatu lembaran kertas yang berisi catatan secara urut dan 
kronologis tentang apa yang dimaksud dari daftar tersebut.         

  
 
Dokumen yang diadministrasikan dalam Tata Usaha Piutang Pajak  
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 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tata usaha piutang pajak dimulai 
dan diakhiri dengan pencatatan dokumen, dan penerbitan keputusan-keputusan 
yang ada kaitannya dengan Tata Usaha Piutang Pajak itu sendiri. Adapun ruang 
lingkup dari pelaksanaan tata usaha pajak antara lain meliputi:  
a. Tata Usaha Penerimaaan Dokumen, yang meliputi: 

• Tata usaha penerimaan Surat Pengantar dokumen Surat Ketetapan 
Pajak, yang meliputi dokmumen STP, dokumen SKPKB dan dokumen 
SKPKBT;  

• Tata usaha penerimaan dokumen lembar ke-3 dan lembar ke-2 SSP; 

• Tata usaha penerimaan dokumen Skep. Keberatan/Putusan Banding, 
Skep Pembetulan Kesalahan dan Skep. Penghitungan Peninjauan 
Kembali; dan 

• Tata Usaha penerimaan dokumen Skep. Penghapusan Piutang Pajak.  
Keempat Surat pengantar dokumen-dokumen inilah yang menimbulkan 
piutang pajak, yang menambah piutang pajak, dan yang mengurangi 
piutang pajak serta menghapuskan piutang pajak. 

b. Tata Usaha Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan dan tata 
usaha Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran 
Pajak/PenundaanmPembayaran Pajak/Penolakan Pemberian Angsuran 
Pembayaran/Penolakan Pemberian Penundaan Pembayaran Pajak; 

c. Tata Usaha Pembuatan Usulan Penghapusan Tunggakan Pajak; dan 
d.  Tata Usaha Piutang Pajak Lain-lain yang antara lain meliputi: 

• Tata Usaha Piutang Pajak Lunas; 

• Tata usaha pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Karena 
Keputusan Keberatan/Putusan Banding; 

• Tata Usaha pemberian Konfirmasi Piutang Pajak dalam rangka 
penerimaan kompensasi pembayaran; 

 
PENERIMAAN DOKUMEN ASLI SURAT PENGANTAR KETETAPAN 
 

Penerimaan dokumen Surat Pengantar ketetapan adalah merupakan tata 
usaha awal dari timbulnya piutang pajak yaitu ”jumlah yang harus dibayar” dari 
kolom 4 (empat) Surat Pengantar tersebut adalah merupakan jumlah piutang 
pajak yang tercatat dalam Buku Regester Penerimaaan Surat Pengantar Surat 
Ketetapan Pajak. Oleh karena itu apabila tata usaha penerbitan surat ketetapan 
sudah diselenggarakan secara komputerisasi, namun apabila penerbitan Surat 
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Pengantar Surat Ketetapan Pajak masih dibuat secara manual maka dengan 
sendirinya dalam pengiriman Surat Pengantar ketetapan ini tidak terbentuk 
tambahan piutang pajak, sehingga agar terbentuk piutang pajak maka harus 
diupayakan penerbitan surat pengantar ketetapan tersebut secara komputerisasi. 

Adapun yang menyebabkan penerbitan Surat Pengantar tersebut secara 
manual bagi Kantor Pelayanan Pajak yang sudah menyelenggarakan 
komputerisasi antara lain  adalah: 
a. Pada saat perekaman tidak ada masalah dalam sistem, namun begitu 

diterbitkan keluaran khususnya keluaran Surat Pengantar Ketetapan terjadi 
kerusakan sistem pada komputer sehingga Surat Pengantar ketetapan gagal 
diterbitkan di satu pihak, di lain pihak menurut aturan kerja surat ketetapan 
yang diterbitkan pada suatu hari maka hari itu juga harus dikirimkan kepada 
ke unit kerja pengguna (Seksi Penagihan). Oleh karena itu terpaksa Surat 
Pengantar dibuat secara manual; 

b. Penggunaan komputer dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan 
secara manual karena sistem memang rusak atau sedang rusak;       

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Surat Ketetapan Pajak, maka 
dokumen yang dikirim dari unit kerja yang menerbitkan Surat ketetapan pajak 
adalah meliputi: 
a. Surat Pengantar Surat Ketetapan Pajak; 
b. Lembar Surat Ketetapan Pajak; dan 
c. Daftar Nominatif Surat Ketetapan Pajak. 
 Pengertian tata usaha penerimaan dokumen asli adalah suatu proses 
pekerjaan dari mulai melakukan penerimaan, meneliti kebenaran dokumen 
yang diterima serta melaksanakan pekerjaan administrasi sebagai akibat dari 
penerimaan dokumen dimaksud sampai dengan pengarsipkan dokumen yang 
dimaksud. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
dokumen piutang pajak adalah meliputi dokumen penerbitan: 

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)- ada kemungkinan 10 
(sepuluh) jenis SKPKB dengan tahun pajak 10 (sepuluh) tahun;  

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)- ada 
kemungkinan 10 (sepuluh) jenis SKPKBT dengan tahun pajak 10 
(sepuluh) tahun;   

• Surat Tagihan Pajak (STP)- lebih banyak lagi macam dan jenisnya. 
yang mana kesemuanya ini menambah besarnya Piutang Pajak. Oleh karena itu 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil 
(SKPN) tidak perlu dikirim ke Seksi Penagihan karena tidak mempengaruhi 
besarnya Piutang Pajak. Pengiriman daftar pengantar ini dari Seksi Tata Usaha 
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Perpajakan (TUP)/Subseksi Ketetapan dan Kearsipan (Tapsip), yang terdiri 
dari: 
1. Daftar Pengantar Surat Ketetapan; 
2. Daftar nominatif dari surat ketetapan; dan 
Lembar surat ketetapan (SKPKB, atau SKPKBT atau STP). 

SURAT PENGANTAR KETETAPAN 

PAJAK .......................................... 

TAHUN........................................ 

Nomor yang lalu: 5. 
Nomor sekarang: 6. 

Keterangan Sekarang Yang lalu s.d. Sekarang 
(1) (2) (3) (4) 

Jumlah ketetapan  
Terutang                   
Kredit                      
Kurang di bayar        
Sanksi Administrasi 
Tagihan 

10 40 50 

Jakarta,..........................................  
Kasi Tata Usaha                          
(.....................................................) 
NIP...............................................           

Jakarta,................................ 
Kasi Penagihan       
(..........................................) 
NIP..................................... 

Jakarta,..................................                                                   
Kepala Kantor                                         

(..................................................)                      
NIP............................................. 

Daftar Nominatif Ketetapan.............. No:.......... Tanggal:…………… 

No Urut NPWP Nama/Alamat Jumlah yang harus di tagih 
1. 041/206/’03/031/’05   
2. 042/206/’03/031/’05   
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10. 050/206/’03/031/’05   
 10 (sepuluh) lembar   
   Kepala Seksi Tata Usaha 

NIP.......................................... 

(...............................................) 

 

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerimaan Surat Pengantar 
Ketetapan antara lain : 

1. Meneliti dan mencocokkan antara masing-masing dokumen yakni Surat 
Pengantar Ketetapan, dengan lampirannya berupa daftar nominatif dan 
lembar surat ketetapan pajak. Khususnya dalam penerbitan surat ketetapan 
pajak secara manual maka perlu diteliti pula kebenaran pemberian nomor 
surat ketetapan pajak.  

Ke-50 

Surat Ketetapan Pajak 
Pajak……Tahun……. 
No Keterangan……… 
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Hal-hal yang perlu diteliti adalah : 
a. Nomor Surat Pengantar yang lalu (contoh no.5) adalah merupakan 

nomor Surat Pengantar Ketetapan yang terakhir diterima untuk jenis 
pajak dimaksud. Dan Nomor Surat Pengantar Ketetapan sekarang 
adalah (contoh No. 6). Kelihatannya ini adalah sederhana, namun 
apabila dipahami bahwa daluwarsa penerbitan Surat ketetapan pajak 
adalah 10 (sepuluh) tahun dan juga banyaknya jenis surat ketetapan 
pajak ada kemungkinan jarak antara Surat Pengantar Surat Ketetapan 
sebelumnya dengan yang sekarang adalah dapat beberapa bulan bahkan 
mungkin beberapa tahun. Untuk mengetahui Surat Pengantar 
sebelumnya unit kerja Ketetapan dan Kearsipan yang bertugas 
menerbitkan surat ketetapan pajak adalah bukan pekerjaan mudah, 
apalagi pekerjaan penerbitan surat ketetapan pajak ini kemungkinan 
dilakukan dengan berselang seling antara manual dan sistem 
komputerisasi.   

b. Jumlah ketetapan kolom 2 sekarang (contoh 10 lembar) haruslah sama 
dengan jumlah lembar surat ketetapan pajak (contoh No. Urut 10 Daftar 
Nominatif), kemudian jumlah ketetapan kolom 4 s.d. sekarang (contoh 
50 lb.) haruslah sama dengan nomor terakhir dari lembar surat 
ketetapan pajak (contoh nomor ketetapan 50 daftar nominatif). Apabila 
sampai terjadi: 

• Nomor terakhir surat ketetapan lebih kecil dari jumlah surat sampai 
dengan sekarang didalam Surat Pengantar, maka didalam 
management audit akan diketemukan lembar ketetapan yang 
dianggap hilang atau dihilangkan dari klaimban lembar ketetapan hal 
ini dapat menimbulkan dugaan adanya tindak pidana menghilangkan 
dokumen sebagai dasar penagihan pajak; 

• Nomor ketetapan sama dengan jumlah surat ketetapan sampai 
dengan sekarang dari Surat Pengantar, akan tetapi jumlah lembar 
ketetapan lebih banyak dari pada nomor ketetapan sampai dengan 
sekarang. Berarti ada surat ketetapan pajak yang tidak dilindungi 
dengan dokumen. Surat Pengantar Ketetapan, dan ini merupakan 
perbuatan menyimpang yang kemungkinan besar menimbulkan 
tindak pidana. 

Kemungkinan tersebut butir a. dan butir b, tidak akan terjadi manakala 
penerbitan surat ketetapan pajak tersebut selalu dilakukan dengan Sistem 
Komputerisasi SIP.   

2. Setelah diteliti akan kebenarannya maka Surat Pengantar tersebut dicatat 
dalam Buku Regester Penerimaan Surat Pengantar Ketetapan dan dari 
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sinilah diketahui adanya tambahan jumlah Tambahan Piutang Pajak sebagai 
bahan pelaporan. Apabila tidak cocok maka dikembalikan ke Seksi TUP/ 
Subseksi Tapsip agar dibetulkan terlebih dahulu. 
Catatan: 

Di dalam praktek penatausahaan piutang pajak sehari-hari Direktur 
Jenderal Pajak tidak membedakan antara pengertian Piutang Pajak 
dengan Tunggakan Pajak. Keduanya ditatausahakan dengan cara 
yang sama sejak mulai timbulnya Piutang Pajak dalam surat 
ketetapan pajak. 

3. Apabila setelah dicocokkan ternyata benar adanya, maka petugas perlu 
membentuk file penagihan (manakala Kantor Pajak tersebut telah 
menggunakan Sistem Informasi Perpajakan atau SIP)  dengan cara sebagai 
berikut : 
a. Buka menu utama Penagihan dari Komputer di Seksi Penagihan, maka 

akan terlihat menu: 

• Perekaman;  

• Produksi Proses Penagihan; 

• Melihat;  

• Mencetak 
b. Kemudian tekan nomor 1 yakni “Perekaman”, maka akan nampak 

dilayar pilihan Pembentukan File Penagihan, yang terdiri dari: 

• PPh Orang Pribadi/Badan 

• PPh Pasal 21; PPh Pasal 22; PPh Pasal 23; 

• PPN; 

• PPnBM; 

• Bunga Penagihan; 

• Keberatan; 

• Melihat Hasil Pembentukan 

c. Kemudian pilih file piutang pajak jenis ketetapan/jenis pajak apa yang 
akan dibentuk, kemudian akan muncul perintah pembentukan file 
penagihan, yaitu: Tanggal skp … s.d. ... Tanggal ... yang diambil dari 
Surat Pengantar ketetapan pajak dan direkam/dimasukkan tanggal yang 
dimaksud. Kemudian lakukan ceking dengan cara mengambil menu 
nomor 7 yaitu: “Melihat Hasil Pembentukan”, apakah file penagihan 
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telah berhasil terbentuk atau belum. Apabila file penagihan tidak 
terbentuk, maka ada beberapa kemungkinan yakni: 

• penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara manual sekalipun 
dengan komputer; atau 

• Surat Pengantar Ketetapan dibuat secara manual sekalipun 
penerbitan  surat ketetapan pajak dilakukan dengan komputerisasi, 
hal ini dapat terjadi apabila pada saat pencetakan Surat Pengantar 
Ketetapan ada kerusakan pada sistem. 

 Dalam kasus yang demikian ini pembentukan file penagihan hanya 
dapat dilakukan setelah pembetulan sistem dilakukan di unit kerja tata usaha 
yaitu unit kerja yang memproduksi ketetapan dengan cara perekaman ulang 
Nota Perhitungan atau penerbitan Surat Pengantar yang semula tidak 
berhasil diterbitkan. Oleh karena itu apabila pembentukan file penagihan 
gagal agar dicatat dalam “Surat Pengantar Ketetapan” baik pada lembar 
pertama maupun kedua pada bagian yang kosong bahwa “pembentukan file 
penagihan gagal” dan diberitahukan ke unit kerja yang menerbitkan/ 
memproduksi Surat Ketetapan Pajak.   
Catatan: 

Sistem yang ada sekarang ini file penagihan langsung terbentuk sejak 
keluaran Surat Pengantar ketetapan di unit kerja Tapsip, namun 
demikian sekalipun telah ada perubahan sistem dimana 
pembentukan file penagihan dilakukan secara otomatis pada saat 
penerbitan keluaran Surat pengantar ketetapan, tata usaha piutang 
pajak tetap harus melakukan ceking pada komputer Seksi Penagihan 
apakah pembentukan file penagihan di unit kerja Tapsip berhasil. 

4. Setelah pengiriman dokumen-dokumen tersebut diteliti, maka kemudian 
dipisah-pisahkan, yakni Surat Pengantar Ketetapan diarsipkan pada ordner 
atau map penerimaan Surat Pengantar dari ketetapan pajak yang sejenis 
dengan tujuan :  

• agar mudah melakukan pengecekan penerimaan Surat Pengantar 
yang akan datang; 

• melihat kembali pengiriman lembar-lembar ketetapan yang 
dikerjakan secara manual, sehingga memudahkan pembentukan file 
penagihan manakala telah dilakukan pembetulan oleh unit kerja 
yang menerbitkan surat ketetapan pajak.  

5. Langkah selanjutnya adalah apabila pelaksanaan Penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak dilakukan secara komputerisasi (SIP), maka segala pencatatan dalam 
Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak (KP.Rikpa 4.31) dan Buku 
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Regester Pengawsan Penagihan Pajak (KP.Rikpa 4.23) tidak perlu lagi di 
laksanakan. Akan tetapi dalam praktek banyak Kantor Pelayanan Pajak yang 
tetap melaksanakan pencatatan secara manual di satu pihak sekalipun 
penerbitan surat ketetapan pajak telah dilakukan dalam SIP, hal ini 
kemungkinan terjadi karena pada Sistem Informasi Perpajakan di Kantor 
Pelayanan Pajak yang bersangkutan sering rusak dan untuk memperbaikinya 
di KPP itu tidak tersedia tenaganya, sehingga kerusakan tersebut dapat 
terjadi cukup lama. Tindakan selanjutnya dari tata usaha piutang pajak 
adalah dengan menyerahkan daftar nominatif (”bukan lembar ketetapan”) 
dan Lembar ketetapan untuk ditatausahakan sebagai berikut: 

• Daftar Nominatif surat ketetapan pajak diserahkan kepada petugas 
Pengelola Kartu Pengawasan Pembayaran untuk dicatat dalam Kartu  
Pengawasan Pembayaran Piutang Pajak (KP.Rikpa 4.31) dan Buku 
Regester Pengawasan Penagihan (KP.Rikpa 4.23); 

• Tindasan lembar surat ketetapan (SKPKB; SKPKBT dan STP) 
disimpan dalam ”Klaimban Surat Ketetapan Pajak” per jenis pajak, 
per jenis ketetapan dan per tahun pajak secara urut per nomor surat 
ketetapan, setelah sebelumnya dicatat dalam ”Daftar Pengawasan 
Pencairan Tunggakan Pajak (KP.Rikpa 4.28)” yang ditempelkan 
pada sampul muka ”Klaimban Surat Ketetapan Pajak”.      

• Dicatat dalam ”Buku Regester Pengawasan Penagihan” di unit kerja 
TU. Penagihan Pajak. 

Catatan: 
1. Penggunaan nomor kode Buku, Kartu maupun Daftar dapat saja 

berubah dan ini dimaksud untuk mempermudah tugas 
pekerjaan bukan untuk dihafalkan, hafal dengan sendirinya akan 
timbul apabila peserta didik menerima penugasan di unit kerja 
dimaksud; 

2. Uraian sebagaimana tersebut dalam butir 5 membuktikan bahwa 
dokumen tersebut setelah dicatat dalam Kartu Pengawasan 
Pembayaran juga dicatat dalam Buku Regester Pengawasan 
Penagihan seolah-olah ketentuan Pasal 9 ayat (3) KUP 
diabaikan, sebagai akibatnya pelunasan utang pajak dan 
pelunasan/pencairan tunggakan pajak hampir-hampir tidak 
dibedakan dan semua dapat dianggap sebagai pencairan 
tunggakan pajak.                              

 
Penerimaan Surat Pengantar  Surat  Setoran  Pajak (SSP) 
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SSP  Lembar Ke-3 (tiga) 
 Lembar ke-3 (tiga) SSP selama ini oleh Direktur Jenderal Pajak adalah 
dianggap sebagai lembar laporan pembayaran, dan bukan sebagai bukti 
pembayaran yang diterima oleh Kas Negara, karena masuknya lembar ke-3 SSP 
secara ketatausahaan belum mengurangi piutang pajak/tunggakan pajak.  
Lembar ke-3 (tiga) SSP ini diterima oleh Tata Usaha Piutang Pajak dari unit 
kerja Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dari lembar yang dilaporkan oleh 
Wajib Pajak, sebagai berikut: 

• Surat Pengantar SSP Lembar ke-3 sebagai hasil print out dari komputer 
TPT; 

• Lembar Ke-3 (tiga) Surat Setoran Pajak; dan 

• Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang sekaligus sebagai bukti 
tanda terima unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak atas pengiriman Surat 
Pengantar dan Lembar ke-3 dari unit kerja TPT.  

 Langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerimaan SSP lembar ke-
3 (tiga) adalah sebagai berikut : 

• Teliti dengan seksama antara lembar ke-3 (tiga) SSP dengan Surat 
Pengantarnya apakah ada yang tertinggal atau salah dalam perekaman di unit 
kerja TPT. Apabila ada kesalahan perekaman misalnya untuk seksi lain 
maka dikembalikan ke unit kerja yang bersangkutan untuk diperbaiki; 

• Lakukan ceking ke komputer apakah perekaman di unit kerja TPT tersebut 
telah masuk (on line) pada komputer di Seksi Penagihan, apabila belum 
maka agar dicatat dalam Surat Pengantar untuk dilakukan perekaman 
perbaikan (kasus demikian ini jarang terjadi); 

• Catat Surat Pengantar pengiriman SSP Lembar ke -3 (tiga) tersebut ke 
dalam Buku Regester Penerimaan Surat Pengantar SSP Lembar ke – 3 
(tiga), dan Surat Pengantar tersebut (bukan lembar ke-3 SSP) diserahkan 
kepada petugas pencatat Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (KP.Rikpa 
4.31) kemudian ke petugas dan Buku Regester Pengawasan Penagihan 
(KP.Rikpa 4.23).  
Catatan:  manakala Kantor Pajak yang bersangkutan masih 

melaksanakan pencatatan Piutang Pajak secara manual. 

• Lembar ke-3 (tiga) setelah dicatat Daftar Pengawasan Pencairan (KP.Rikpa 
4.28) digabungkan dengan cara ditempelkan kepada lembar surat ketetapan 
yang dimaksud dalam Klaimban Penyimpanan Surat Ketetapan Pajak. 
Catatan: 
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Apabila dalam jangka waktu yang diperkirakan patut setelah 
dilaporkannya lembar ke-3 (tiga) ternyata lembar Ke-2 (dua) 
belum sampai, maka harus dilakukan upaya pentrasiran lembar 
kedua dengan cara menyurati Kantor Kas Negara dan yang 
ditindaskan ke Bank tempat pembayaran dilakukan.    
 

SSP  Lembar ke-2 (dua) 
 Berbeda dengan Lembar ke-3 SSP yang hanya dianggap sebagai bukti 
laporan, maka lembar ke-2 SSP ini dianggap sebagai bukti pembayaran, oleh 
karena itu lembar ke-2 SSP ini diterima oleh unit kerja Tata Usaha Perpajakan 
dari unit kerja Rekonsiliasi Penerimaan Pajak yang menerima pengiriman 
lembar ke-2 tersebut dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 
Pengertian SSP Lembar ke-2 (dua) yang diterima unti kerja Tata Usaha Piutang 
Pajak adalah selain Surat Setoran Pajak lembar ke-2 (dua) itu sendiri dan Bukti 
Pemindah Bukuan (PBK) atau sering dikenal dengan kode KP.PDIP.5.3 (adm. 
pajak-pajak pusat), juga Surat Perhitungan Diterima (SPH). Dan penerimaaan 
Lembar kedua/PBK serta SPH diterima ini merupakan unsur pengurang dari 
besarnya piutang/tunggakan pajak. Adapun dokumen yang diterima dari unit 
kerja  penerimaan/rekonsiliasi berupa: 

• Surat Pengantar Pengiriman SSP Lembar ke- 2 (dua); 

• Surat Hitung Rubrik (Mata Anggaran Penerimaan – MAP); dan 

• Lembar ke-2 (dua) SSP dan atau Lembar PBK dan atau Lembar SPH 
diterima. 

 Langkah-langkah yang perlu diambil di dalam penerimaan  Surat 
Pengantar Pengiriman SSP lembar ke- 2 adalah sebagai berikut: 

• Mencocokkan antara Surat Pengantar, SHR (MAP) dan lembar ke-2 (dua)/ 
lembar PBK/lembar SPH. Apabila tidak cocok agar dikembalikan untuk 
diperbaiki; 

• Apabila telah cocok maka lakukan ceking ke Komputer pada unit kerja Tata 
Usaha Piutang Pajak apakah perekaman bukti pembayaran di unit kerja 
Penerimaan/Rekonsiliasi tersebut telah masuk/on line ke komputer pada 
Tata Usaha Piutang Pajak. Apabila tidak masuk maka untuk ditindaklanjuti; 

• Sortir bukti pembayaran atau SSP Lembar ke-2 (dua) dan Bukti PBK dan 
SPH diterima dilakukan per Jenis Pajak, per Tahun Ketetapan dan per Jenis 
Ketetapan agar mudah digabungkan dengan ”Klaimban Lembar Surat 
Ketetapan”, setelah sebelumnya dicatat di ”Daftar Pengawasan Pencairan 
Piutang Pajak”; 
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• Catat Surat Pengantar ke dalam ”Buku Regester Penerimaan Surat 
Pengantar” lembar ke-2 (dua) SSP sebagai pengurang dari Piutang Pajak, 
kemudian catat pula di ”Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak” dan ”Buku 
Pengawasan Pencairan” di unit kerja tata usaha  penagihan; 
Catatan: 
1. dalam hal pada waktu menggabungkan Lembar ke-2 dengan Lembar 

surat ketetapan pajaknya ternyata Piutang Pajak telah lunas maka 
lembar surat ketetapan dan dokumen-dokumen pembayaran yang 
menempel pada lembar ketetapan tersebut dikeluarkan dari 
tempatnya dan diganti dengan Berita Acara Piutang Pajak Lunas, serta 
lembar surat ketetapan dan dokumen yang menempelnya dipindahkan 
ke klaimban Piutang Pajak Lunas.  

2. Kemudian diterbitkan Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP) 
terhadap pembayaran Pajak Yang Terutang yang terlambat 
pembayaran yang dilakukan.  

 
PENERIMAAN SURAT  PENGANTAR SURAT KEPUTUSAN 
KEBERATAN/PUTUSAN BANDING, SURAT KEPUTUSAN 
PEMBETULAN KESALAHAN, DAN SURAT KEPUTUSAN 
PENGHITUNGAN PENINJAUAN KEMBALI 
 
Surat Pengantar ini memiliki sifat yang antara satu dan lainnya berbeda yakni: 
a. Surat Pengantar Keputusan Keberatan atau Surat Pengantar Putusan 

Banding memiliki sifat kemungkinan menambah jumlah pajak yang terutang 
atau mungkin mengurangi jumlah pajak yang terutang atau mungkin tidak 
mempengaruhi besarnya Piutang Pajak. Selain bentuk pengurangan sampai 
dengan habis piutang pajak, dapat juga keputusan keberatan atau putusan 
banding disini dalam bentuk ”Pembatalan Surat Ketetapan Pajak,” yaitu 
manakala penerbitan surat ketetapan pajak secara hukum adalah salah dan 
kesalahan ini dapat meliputi kesalahan dalam dasar hukum perhitungan 
dasar pengenaan pajak, dapat pula kesalahan dalam dasar hukum 
penerbitannya atau kesalahan atas keduanya;  

b. Surat Keputusan Pembetulan memiliki sifat kemungkinan menambah 
besarnya pajak atau mengurangi besarnya piutang pajak, atau bahkan tidak 
menimbulkan akibat apa terhadap besarnya piutang pajak; 

c. Surat Keputusan Peninjauan Kembali, hanya memiliki dampak terhadap 
pengurangan jumlah Piutang Pajak, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.  
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 Dalam keputusan sebagaimana tersebut dimuka khususnya Surat 
Keputusan Keberatan-Pasal 26 ayat (1) KUP dan juga Surat Penghitungan 
Peninjauan Kembali-Pasal 36 KUP, maka penggunaan sistem penomoran surat 
keputusan sebagaimana dalam Surat Ketetapan Pajak haruslah tetap dipegang.  
Catatan: 

Dalam praktek kerja sehari-hari penggunaan nomor keputusan tidak 
dibakukan dan banyak tergantung dari kebijaksanaan masing-masing 
Kantor Pajak. Hal ini secara administrasi merupakan permasalahan 
tersendiri, karena dengan penomoran keputusan yang demikian,Tata 
Usaha penerbitan Surat Keputusan Keberatan sangat rawan dengan 
pemalsuan.  

Langkah-langkah yang perlu diambil di dalam penerimaan Surat Pengantar 
adalah: 
a. Meneliti dan mencocokkan kebenaran angka-angka yang tercantum di Surat 

Pengantar dengan lembar ketetapannya, serta mengecek ke komputer 
(apabila file penagihannya ada), dengan cara yang sama dengan 
pembentukan file penagihan yakni dengan menekan “angka 6 untuk 
Keberatan” dan kemudian merekam tanggal yang diminta dalam 
penerimaan Surat Pengantar Ketetapan;  

b. Mencatat Surat Pengantar tersebut ke Buku Regester Penerimaan Surat 
Pengantar dimaksud dan pengaruhnya terhadap Piutang Pajak, yaitu antara 
lain: 

• untuk keputusan keberatan/putusan banding dan keputusan pembetulan 
kesalahan dapat menambah atau mengurangi Piutang Pajak; 

• untuk keputusan Peninjauan Kembali mengurangi Piutang Pajak. 
c. Mencatat dalam ”Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak” dan ”Buku Regester 

Pengawasan Penagihan.”  

  Catatan:   Kedua pencatatan dalam hal SIP berjalan dengan baik 
sebenarnya tidak perlu dilakukan. 

d. Tindasan lembar Surat Keputusan dimasukkan/digabungkan dengan lembar 
Surat Ketetapan Pajak dalam ”Klaimban Lembar Surat Ketetapan”, setelah 
sebelumnya dicatat di ”Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak” 
Kemudian apabila terhadap Keputusan/Putusan tersebut Piutang Pajak 
menjadi nihil atau lunas maka sebagai tindak lanjutnya adalah: 

• Dibuatkan Berita Acara Lunas dan dokumen yang tergabung tersebut 
dikeluarkan dari klaimban surat ketetapan kemudian dimasukkan 
kedalam klaimban Surat Ketetapan Pajak Lunas;    
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• Apabila Surat Keputusan/Putusan tersebut mengakibatkan adanya 
Pembayaran Lebih, maka dibuatkan Nota Perhitungan Kelebihan 
Pembayaran rangkap 2 (dua) dan lembar ke-1 (satu) dikirimkan ke unit 
kerja Penerimaan/Rekonsiliasi agar dapat: 

- dihitung tambahan imbalan pembayaran bunga yang harus dibayar 
oleh negara (Pasal 27 A KUP); dan dikirimkan ke unit kerja 
Penerimaan/ Rekonsiliasi; dan 

- diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran 
(SPMKP) oleh unit kerja Penerimaan/ Rekonsiliasi.  

e. Tindasan Nota Perhitungan digabungkan dengan dokumen-dokumen yang 
bersangkutan dalam klaimban lunas. Khusus untuk Berita Acara Lunas dan 
juga pembuatan nota penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak karena keputusan keberatan/putusan banding akan dibahasdalam bab 
tersendiri.  

  
PENERIMAAN SURAT PENGANTAR PENGHAPUSAN   

 
 Keputusan Penghapusan Pajak diambil dari Lampiran Petikan 
Keputusan Menteri Keuangan yang kemudian ditindak lanjuti dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan. Hal ini disebabkan karena 
bentuk petikan keputusan dari Menteri Keuangan adalah berupa daftar dari 
tunggakan-tunggakan pajak yang disetujui untuk dihapuskan. Adapun surat 
pengantar Keputusan Penghapusan ini diterima dari unit kerja ketetapan dan 
Kearsipan (Tapsip) yang terdiri dari: 

a. Surat Pengantar Keputusan Penghapusan (dulu dikenal dengan Pengantar 
Merah), yang sifatnya adalah mengurangi jumlah tunggakan pajak; 

b. Daftar Nominatif Surat Keputusan; dan 
c. Lembar Surat Keputusan. 

Langkah-langkah dalam penanganan penerimaan Surat Pengantar Penghapusan 
Piutang adalah sebagai berikut:  
a. Meneliti kebenaran dari Surat Pengantar dengan lembar Surat Keputusan 

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana pada waktu penerimaan Surat 
Pengantar Surat Ketetapan Pajak, dan kemudian dicocokkan dengan daftar 
Lampiran Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan . 

b. Apabila nominatif tunggakan tersebut telah masuk dalam SIP maka 
dilakukan ceking pada komputer penagihan apakah tunggakan pajak 
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dimaksud telah terekam (biasanya untuk masa sekarang ini tunggakan pajak 
yang dihapuskan adalah tunggakan lama yang mana Kantor Pajak belum 
melaksanakan SIP). Apabila nominatif dari tunggakan belum masuk dalam 
SIP maka di cek dalam file penagihan apakah penghapusan tunggakan pajak 
tersebut telah masuk dalam file penagihan. Dan apabila belum, harus 
diupayakan agar keputusan penghapusan tersebut terekam dalam file 
penagihan (dalam sistem monitoring) sehingga mengurangi jumlah 
tunggakan pajak.   

c. Surat Pengantar Penghapusan Piutang Pajak dicatat dalam ”Buku Regester 
Penerimaaan Surat Pengantar Penghapusan Piutang Pajak,” dan daftar 
nominatifnya diserahkan kepada petugas pengelola ”Kartu Pengawasan 
Tunggakan Pajak” dan kepada pemegang ”Buku Regester Pengawasan 
Penagihan” untuk dicatat. 
Catatan:  dalam hal SIP telah berjalan dengan baik kedua pencatatan 

tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. 
d. Surat ketetapan pajak yang dihapuskan dibuatkan Berita Acara Lunas/ 

Penghapusan rangkap 2 (dua) yang lembar pertama ditempatkan pada 
klaimban surat ketetapan pajak dalam nomor urut Surat Ketetapan Pajak 
yang dikeluarkan, setelah sebelumnya dicatat ”Daftar Pengawasan Pencairan 
Piutang Pajak” dan tindasan Berita Acara beserta lembar ketetapan pajak 
yang dikeluarkan dan Surat Keputusan Penghapusan dimasukkan ke dalam 
ordner atau klaimban Surat Ketetapan Pajak Lunas/ Dihapuskan.  

 
FILING LEMBAR DOKUMEN SURAT KETETAPAN 
  
 Lembar surat ketetapan pajak (lembar STP, SKPKB, SKPKBT), adalah 
dokumen dasar dari pelaksanaan penagihan pajak. Tanpa adanya lembar 
dokumen surat ketetapan tersebut maka pelaksanaan tindakan penagihan pajak 
sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada lembar dokumen surat 
ketetapan pajak tersebut dilekatkan dokumen-dokumen bukti pembayaran,  
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Keputusan Pembetulan Kesalahan 
dan juga Keputusan Penghitungan Peninjauan Kembali, serta kemungkinan 
adanya Surat Keputusan Penghapusan. 
 Dokumen-dokumen tersebut harus tersimpan dan tertata dengan baik 
dan aman sampai dengan batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pekerjaan pengelolaan 
dokumen ini harus dikerjakan dengan seksama dari sejak penerimaan Surat 
Pengantar, sehingga kemungkinan terjadi kerusakan didalam pengelolaan 
dokumen dapat dihindarkan sekecil mungkin. 
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 Tata cara penyimpanan dalam rangka pengelolaan dokumen ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Penyimpanan dokumen surat ketetapan ini dilakukan secara urut nomor 

ketetapan dalam suatu Klaimban dengan jumlah maksimal 50 lembar surat 
ketetapan pajak; 

b. Klaimban dibuat untuk per jenis pajak, per jenis surat ketetapan (yi .STP, 
SKPKB, atau SKPKBT) dan per tahun ketetapan. Jadi jumlah klaimban 
yang harus tersedia adalah sebagai berikut: 

• Jenis Pajak, antara lain: PPh.orang pribadi; PPh badan; PPh Ps.21; PPh 
Ps.22, PPh Ps.23; PPh Ps.26; PPN; dan PPnBM (minimal  7  klaimban 
perjenis pajak); 

• Jenis ketetapan, antara lain : STP, SKPKB dan SKPKBT; 

• Tahun ketetapan, daluwarsa ketetapan adalah 10 tahun. 
Dari penjelasan tersebut maka setiap saat Seksi Penagihan mengelola 
setidaknya 210 (dua ratus sepuluh) jenis Klaimban lembar penagihan. Dan 
itupun belum terhitung jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Oleh 
karena itu semakin tersendat-sendatnya pelaksanaan tindakan penagihan 
maka akan semakin tidak terkuasainya dokumen lembar ketetapan ini oleh 
petugas yang menangani Klaimban surat ketetapan pajak.  

c. Tata cara penyimpanan lembar surat ketetapan diatur menurut urut nomor 
ketetapan maksimal 50 lembar surat ketetapan, sehingga kemungkinan 
jumlah klaimban sebagaimana dimaksud dalam butir kedua semakin 
bertambah karena untuk Surat Tagihan Pajak lebih banyak macamnya, 
misalnya adanya Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan.  

d. ”Klaimban Lembar Surat Ketetapan Pajak” disusun dalam almari 
penyimpanan filing dokumen per jenis pajak, per tahun pajak dan urut per 
nomor surat ketetapan yang dituliskan dalam sampul klaimban misalnya 
untuk Klaimban ke-I dari SKPKB Pajak Penghasilan atas orang pribadi 
(001/205/’00/031/XX  s.d.  0050/205/’00/XX). Yang berarti SKPKB PPh 
orang pribadi Tahun Pajak ’00 dari mulai nomor urut 0001 s.d. nomor urut 
0050. Jadi dalam filing surat ketetapan pajak disini tahun penerbitan surat 
ketetapan tidaklah menjadi masalah. 

e. Dalam sampul Klaimban bagian dalam dilampirkan/ditempelkan ”Daftar 
Pengawasan Pencairan Tunggakan Pajak” yang diisi sejarah Piutang Pajak 
tersebut sejak awal sampai akhir.  
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PENERBITAN SURAT  TAGIHAN PAJAK BUNGA  PENAGIHAN DAN 
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENUNDAAN ATAU 
PENOLAKAN PEMBAYARAN  

 
Penerbitan Surat Tagihan Pajak Atas Bunga Penagihan 
Dasar Hukum  
 Sebagai dasar hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga 
Penagihan adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf  c jo Pasal 19 ayat (1) KUP  
untuk pajak-pajak pusat, sebagai berikut:  

Pasal 14 ayat (1) huruf c KUP: 
“ Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

apabila: 
a. s.d. b; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan 

atau bunga”; 
d. s.d. f.    
 

 
 
Pasal 19 ayat (1) KUP: 

“ Apabila atas pajak yang terutang menurut Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, atau Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan 
Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang 
dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua 
persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal 
jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal 
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan”. 

 
Pembahasan: 
1. Pengertian jatuh tempo dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 ayat (3) KUP yaitu satu bulan sejak diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak;  
Catatan: 
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Pengertian satu bulan ini menurut ketentuan hukum seharusnya 
dari tanggal suatu bulan ke tanggal sebelumnya pada bulan 
selanjutnya, namun demikian dalam praktek penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak dijabarkan dari tanggal suatu bulan ke tanggal 
yang sama bulan berikutnya. Pengeturan yang demikian ini tidak 
menjadi masalah karena sama sekali tidak merugikan Wajib Pajak. 

2. Huruf tegak pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUP adalah merupakan 
tambahan redaksi dalam ketentuan ini berdasarkan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun ’00, sebenarnya redaksi tambahan berupa Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan seterusnya adalah tidak perlu, sebab 
pengertian “pajak yang terutang” dengan sendirinya sudah meliputi 
seluruhnya. Dengan tambahan redaksi itu menimbulkan pertanyaan 
apakah terhadap Pokok Pajak dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf  b KUP tidak perlu 
dikenakan STP bunga penagihan apabila ternyata tidak atau kurang atau 
terlambat dibayar, apalagi Surat Tagihan pajak juga tidak mengenal 
pengajuan keberatan?   

3. Tambahan redaksi “… atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak,” 
mengandung arti bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak dapat dilakukan 
berkali-kali (menurut SE. Direktur Jenderal Pajak STP diterbitkan 
secara triwulanan), apabila memang demikian maka pengertian bagian 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan juga dapat dilakukan berkali-kali, 
suatu cara yang sama sekali tidak menunjukkan keadilan. Suatu 
pertanyaan wajar timbul yakni apa gunanya diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak atas bunga penagihan secara bertubi-tubi, apabila menagih pokok 
pajak yang terutang saja ternyata tidak mampu, suatu pekerjaan yang 
kemungkinan besar hanya menjadi sia-sia belaka dan memindahkan 
tujuan dari penagihan pajak menjadi menyimpang; 

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak yang telah melaksanakan administrasi 
dengan komputerisasi atau Sistem Informasi Perpajakan dimana file 
penagihan telah terbentuk dan penerimaan lembar ke-2 (dua) ataupun 
lembar ke-3 (tiga) juga telah terekam melalui komputer maka penerbitan 
Nota Perhitungan ataupun Surat Keputusan Surat Tagihan Pajak adalah 
tinggal membuat print out atau keluarannya sebagai produk komputer, 
namun demikian satu hal yang harus selalu dipegang oleh tata usaha 
piutang pajak adalah bahwa tugas pokok dalam kaitannya dengan 
tunggakan pajak adalah tindakan penagihan bukan penerbitan Surat 
Tagihan Pajak atas bunga penagihan; 

5. Bahwa sebagai dasar perhitungan bunga penagihan adalah “pajak yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar” bukan dari “utang pajak yang 
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tidak atau kurang dibayar,” jadi perhitungan bunga penagihan adalah 
bukan bunga berbunga, oleh karena itu terhadap Surat Tagihan Bunga 
Penagihan yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo tidak 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan.  
Catatan:  

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 Tahun 1995 tentang 
Pedoman Induk Tata Usaha Piutang Pajak (PI. TUPP), diberikan contoh 
perhitungan bunga penagihan yaitu dengan mengambil dasar perhitungan 
bunga penagihan dari besarnya utang pajak yang tidak atau kurang dibayar, 
perhitungan yang demikian ini penulis katakan tidak benar dan menyimpang 
dari pengertian peraturan perundang-undangan. Apabila perhitungan bunga 
penagihan adalah demikian maka: 

a. Bunyi Pasal 19 ayat (1) KUP bukannya “Apabila pajak yang terutang 
menurut … yang tidak atau kurang dibayar …,” akan tetapi berbunyi 
“Apabila utang pajak menurut … yang tidak atau kurang dibayar ….” 

b. Kemudian ketentuan yang sama selanjutnya akan berbunyi begini: ”… 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan 
secara majemuk …,” bukannya “dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ….”; 

c. Terhadap STP bunga penagihan yang tidak atau kurang dibayar pada 
saat jatuh tempo dikenakan STP bunga penagihan lagi dan seterusnya, 
jadi STP bunga penagihan akan beranak STP bunga penagihan dan 
bercucu STP bunga penagihan dan seterusnya, atau STP bunga 
penagihan akan berkembang biak pula. 

 
Tata Usaha STP Bunga Penagihan 
 Langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerbitan “Nota 
Penghitungan Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan” adalah sebagai 
berikut : 
a. Dibuatkan “Daftar Piutang Pajak” yaitu “STP, SKPKB, SKPKBT, Skep. 

Keberatan/Putusan Banding, Skep. Pembetulan Kesalahan Yang Menambah 
Besarnya Pajak Yang Terutang” yang pada saat jatuh tempo tidak/ kurang 
dibayar/terlambat dibayar (kode formulir pajak-pajak pusat KP.Rikpa. 4.36) 
yang kemudian diparaf dan ditandatangani Kepala Unit Kerja Penagihan; 

b. Dibuatkan “Lembar Pencatatan Pembayaran Untuk Penghitungan Nota 
Penghitungan STP Bunga Penagihan” (kode formulir untuk pajak-pajak 
pusat KP.Rikpa 4.36A) bagi Piutang Pajak sebagaimana tersebut dalam 
lembar “Daftar Piutang Pajak” atau KP.Rikpa 4.36, dan terbatas hanya 
kepada Wajib Pajak yang disetujui oleh Kepala Unit Kerja Penagihan untuk 
diterbitkan STP bunganya; 
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Catatan: KP.Rikpa 36 dan 36A bagi Kantor Pajak yang telah 
menyelenggarakan pembukuan piutang pajak dengan 
komputer dapat merupakan keluaran komputer Unit Kerja 
Penagihan, akan tetapi dalam hal sistem tersebut tidak 
berjalan dengan baik atau tidak semua ketetapan pajak 
terdapat dalam file penagihan atau belum menyelenggarakan 
SIP maka daftar ini disusun secara manual dari sumber 
Buku Regester Pengawasan Penagihan dan Kartu 
Pengawasan Pembayaran.  

c. Perhitungan STP Bunga Penagihan dalam “Nota Penghitungan STP Bunga 
Penagihan” (formulir kode KP.Rikpa 4.36B) dilakukan sampai dengan 
tanggal pembayaran terakhir, dan apabila tidak ada pembayaran maka 
dihitung sampai dengan diterbitkannya STP dengan memperhatikan tanggal 
terakhir penerbitan masa bunga STP Bunga Penagihan yang telah 
diterbitkan (baca penjelasan Pasal 19 ayat (1) dimuka) untuk menghindari 
pembulatan bagian bulan menjadi satu bulan penuh terjadi berkali-kali 
dalam perhitungan Surat Tagihan Pajak bunga penagihan;      

d. “Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan” (KP.Rikpa.4.36B) dikirimkan 
ke Kepala Unit Kerja Penagihan untuk disetujui dan ditetapkan; 

e. Setelah disetujui dan ditetapkan dibukukan kedalam “Buku Regester 
Produksi Nota Penghitungan Bunga Penagihan” (untuk pajak-pajak pusat 
kode formulir KP.Rikpa 4.37); 

f. “Lembar Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan” (kode KP.Rikpa 
4.35.B) dan “Lembar Pencatatan untuk Penghitungan Bunga Penagihan” 
(kode formulir KP.Rikpa.4.36.A) dikirimkan oleh Kepala Unit Kerja 
Penagihan/Tata Usaha Perpajakan kepada Unit Kerja Ketetapan dan 
Kearsipan (Tapsip) yang bertugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
dengan menggunakan “Daftar Pengiriman Nota Penghitungan STP Bunga 
Penagihan” (formulir kode KP.Rikpa.4.38 ); 
Kemudian Seksi TUP/ Subsi Tapsip menerbitkan Daftar Pengantar 
Penetapan STP Bunga Penagihan dan STP Bunga Penagihan 
(KP.Rikpa 4.40 dan KP.Rikpa 4.40.A) dan dikirimkan ke Seksi 
Penagihan/Subseksi TUPP. 

g. Penerimaan “Daftar STP Bunga Penagihan” (formulir KP.Rikpa 4.40) dan 
“Lembar Ketetapan Bunga Penagihan” (formulir KP.Rikpa 4.40A) dari unit 
kerja yang memproduksi surat ketetapan pajak terlebih dahulu diteliti dan 
dicocokkan akan kebenaran angka-angkanya dengan Nota Penghitungan 
yang juga ikut dikembalikan setelah diberikan Nomor Ketetapan;  
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h. Lakukan ceking dan lakukan pembentukan dalam File Penagihan dengan 
cara yang sama pada waktu menerima Surat Pengantar Ketetapan yakni 
tekan “Nomor 5. Bunga Penagihan” dan masukkan tanggal yang tercantum 
dalam Surat Pengantar;   

i. Nomor dan tanggal STP Bunga Penagihan dicatat di ”Buku Register 
Produksi Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan” (formulir KP. Rikpa 
4.37) dan dicatat di ”Daftar Piutang Pajak” (formulir kode KP. Rikpa 4.36); 

j. ”Lembar Pencatatan Untuk Penerbitan STP Bunga Panagihan” atau 
KP.Rikpa 4.36A dan ”Buku Regester Nota Perhitungan Bunga Penagihan” 
atau KP.Rikpa 4.37 dan Nota Penghitungan yang telah diterbitkan STP nya 
disimpan dalam map arsip yang diperuntukkan baginya dan ”Lembar STP 
Bunga Penagihan” (KP.Rikpa 4.40 dan KP.Rikpa 4.40A) diteruskan ke 
petugas pemegang Filing Lembar Penagihan untuk disimpan/dimasukkan 
didalamnya.     

 
 
 
Cara Pengitungan STP Bunga Penagihan 

Misalnya SKPKB Nomor 0021/206/’00/031/02 atas nama PT Ogal Agil 
yang diterbitkan  per 20 Maret ’02 dengan perhitungan sebagai berikut: 
Pajak Penghasilan yang terutang       Rp 200.000.000,- 
Kredit Pajak                           (Rp 140.000.000,-) 
Pajak yang kurang dibayar                           Rp   60.000.000,- 
Sanksi Administrasi Ps.13 ayat (2) 30%            Rp   18.000.000,- 
Yang masih harus dibayar                            Rp   78.000.000,-    
Pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran sama sekali, dan 
diminta menerbitkan STP Bunga Penagihan per 20 Juli ’20 ! 
Penerbitan SKPKB per 20 Maret ’02 maka jatuh tempo pembayaran adalah 
per 20  April 2002 ( Pasal 9 ayat (3 ) KUP), sehingga bulan bunga disini 
adalah 3 (tiga) bulan yaitu 20 April s/d  20 Juli 
Jadi STP Bunga Penagihan adalah 3 x 2 % x Rp 60.000.000,- = Rp 
3.600.000,- 
Catatan: 

a. Sejalan dengan pengertian Pasal 19 ayat (1) dan STP Bunga 
Penagihan dihitung dari Pajak Yang Terutang, bukan dari 
Utang Pajak. Penerbitan STP Bunga Penagihan dengan dasar 
perhitungan dari Utang Pajak akan menimbulkan penafsiran 
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diterbitkannya STP bunga Penagihan terhadap STP Bunga 
Penagihan terhadap STP Bunga Penagihan yang tidak atau 
kurang atau terlambat dibayar dan seterusnya tiada akhir.  

b. Harus diperhatikan tanggal penerbitan STP Bunga Penagihan, 
harus sama dengan tanggal jatuh tempo untuk menghindari 
pembulatan bagian bulan secara berkali-kali. 

c. Apabila terjadi pembayaran sebagian atas surat ketetapan (mis. 
SKPKB) maka pembayaran tersebut harus dipergunakan 
untuk melunasi sanksi administrasi di dalam surat ketetapan 
pajak terlebih dahulu, baru sisanya untuk pembayaran 
ketetapan.  Misalnya dalam contoh Wajib Pajak membayar Rp 
20.000.000,- pada saat sebelum jatuh tempo, maka sejumlah 
Rp 18.000.000,- untuk pelunasan sanksi administrasi dan Rp 
2.000.000,- untuk Pokok Pajak Yang Kurang Dibayar, sehingga 
dasar perhitungan Bunga Penagihan adalah Rp 58.000.000,- 
atau 3 x 2% x Rp 58.000.000,- = Rp 3.480.000,- 

d. Demikian pula apabila pembayaran sebagian tersebut 
dilakukan setelah lewat daluwarsa maka keterlambatan tersebut 
dikenakan sanksi bunga penagihan dari sejak jatuh tempo 
sampai dengan saat pembayaran dilakukan. 

 
TATA USAHA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGSURAN/ 
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENOLAKAN PEMBERIAN 
ANGSURAN/ PENUNDAAN  PEMBAYARAN 

 
Landasan Hukum 
 Adakalanya Wajib Pajak telah menyetujui akan kebenaran surat 
ketetapan pajak baik kebenaran material maupun kebenaran formalnya, akan 
tetapi dalam pelunasannya terbentur dengan keadaan likuiditas perusahaan. 
Dalam kasus yang demikian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Pasal 9 ayat (4) KUP) Wajib Pajak dapat mengajukan angsuran atau 
penundaan pembayaran. Namun demikian berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan juga, pihak Direktur Jenderal Pajak tidak ada keharusan 
memberikan persetujuan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran, 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) KUP atau Pasal 11 ayat 
(3) PDRD sebagai berikut : 

“Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk mengangsur untuk mengangsur atau 
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menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, 
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak” -  ( Pasal 9 ayat (4) KUP)  

Redaksi “dapat” disini menunjukkan bahwa pihak Direktur Jenderal Pajak oleh 
undang-undang tidak harus menyetujui permohonan Wajib Pajak tersebut 
sekalipun telah memenuhi persyaratan formal, Direktur Jenderal Pajak harus 
teliti dan seksama dalam memberikan keputusan pemberian angsuran atau 
penundaan pembayaran. 
 Minimal tiga hal yang harus menjadi pertimbangan pihak Direktur 
Jenderal Pajak/Kantor Daerah di dalam memberikan persetujuan yaitu: 
a. Keadaan likuiditas perusahaan memang benar-benar berada dalam kesulitan 

yang bersifat sementara bukan akut, apabila kesulitan likuiditas tersebut 
adalah sudah akut maka bukannya diberikan angsuran atau penundaan 
pembayaran akan tetapi justru harus dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus; 

b. Sejarah atau alasan dari diterbitkannya surat ketetapan pajak dimaksud. 
Apabila surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan dari pemungutan pajak 
atau pemotongan pajak yang tidak atau kurang di setorkan oleh Wajib Pajak 
sebagai pemotong atau pemungut pajak maka tidaklah pantas diberikan 
keputusan angsuran atau penundaan pembayaran, karena Wajib Pajak 
sendiri pada dasarnya telah menikmati hasil pemotongan atau pemungutan 
pajak yang tidak atau kurang disetorkannya tersebut, bahkan Wajib Pajak 
yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak tersebut 
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan undang-undang dengan 
bertindak seolah-olah dirinya adalah Kas Negara.  
 Bahkan menurut penulis penerbitan SKPKB terhadap kasus yang 
demikian ini juga tidak pantas dilakukan karena hanya akan menambah 
beban penagihan saja. Oleh karena itu mekanisme hukum yang paling tepat 
adalah diterapkannya ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUP berupa ‘’Pembetulan 
Kesalahan Dengan Cara Mengungkapan Ketidakbenaran Surat 
Pemberitahuan ‘’ yang telah disampaikan dan disertai dengan pembayaran 
sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar 
[Pasal 8 ayat (3) KUP].       
 Oleh karena itu pemberian persetujuan angsuran maupun penundaan 
harus dilakukan apabila nyata-nyata ada bukti bahwa kesalahan didalam 
pemotongan atau pemungutan sedemikian rupa sehingga menyebabkan 
pemotongan atau pemungutan yang dilakukan lebih kecil dari yang 
sebenarnya.  
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Catatan: 
Bunyi ketentuan Pasal 9 ayat (4) KUP sebelumnya yaitu dalam 
UU.No.9 Tahun 1994 diantara kata ″ ... permohonan Wajib Pajak  
dan  dapat’’ ada anak kalimat lain yang dihapuskan yaitu ’’yang telah 
memenuhi persyaratan.’’  Jadi bunyi lengkapnya anak kalimat 
tersebut adalah’’....atas permohonan Wajib Pajak yang telah 
memenuhi persyaratan dapat memberikan ....’’  

c. Permohonan angsuran/ penundaan pembayaran haruslah disertai dengan 
penyerahan jaminan pelunasan utang pajak dan jaminan yang paling tepat 
adalah berupa Bank Garansi atau penjamin dari pihak ketiga yang dapat 
dipercaya. Apabila bank saja tidak bersedia memberikan garansinya, maka 
tidak seharusnya Direktur Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak 
memberikan persetujuan angsuran/penundaan. 
Catatan: 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No 19 Tahun 1995 tentang 
Pedoman Induk Tata Usaha Piutang Pajak, dikatakan bahwa 
pemberian jaminan dalam rangka pengajuan permohonan angsuran 
pembayaran/penundaan pembayaran hanya diberikan apabila 
menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak memandang perlu adanya 
jaminan. Menurut penulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut 
adalah kurang benar, sebab piutang ini adalah milik negara, bukan 
milik Kantor Pelayanan Pajak, oleh karena itu apabila Kepala KPP 
memandang tidak perlu adanya jaminan maka dirinya seharusnya 
bertindak sebagai penjamin piutang pajak tersebut.  

 
Tata Usaha Permohonan dan Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan 
1. Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak dilakukan 

dengan mengisi formulir yang telah ditentukan (kode KP.Rikpa 4.1) yang 
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan 
Terpadu sebelum saat jatuh tempo pembayaran dengan dilampiri: 

• Laporan Keuangan sementara yang membuktikan bahwa perusahaan 
benar-benar berada dalam kesulitan likuiditas sementara; 

• Menyerahkan jaminan yang berupa Harta Gerak atau Harta Tak Gerak 
atau yang paling baik adalah Garansi Bank; 

• Mengemukaan alasan yang menyatakan bahwa mengalami keadaan 
diluar kekuasannya apabila permohonan tidak dapat diajukan sebelum 
saat jatuh tempo;  
Catatan: 
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- disini petugas Tempat Pelayanan Terpadu yang bertugas 
menerima surat dari Wajib Pajak haruslah mengerti benar akan 
persyaratan-persyaratan di dalam pengajuan penundaan, kecuali 
persyaratan jaminan diluar garansi bank yang dengan sendirinya 
dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak. 

-  Apabila Kepala KPP/ Kepala Daerah memutuskan tidak 
menghendaki adanya penyerahan jaminan, maka secara yuridis 
seharusnya Kepala KPP tersebut bertindak sebagai penjamin.   

2. Setelah Surat Permohonan lengkap di unit kerja Tempat Pelayanan 
Terpadu, dibuat ‘’ Bukti Tanda Terima’’ (rangkap dua). Lembar pertama 
Bukti Tanda Terima beserta tindasan Surat Permohonan Wajib Pajak 
dikembalikan kepada Wajib Pajak dan lembar kedua bersama-sama dengan 
asli Surat Permohonan diteruskan oleh unit kerja Tempat Pelayanan 
Terpadu ke unit kerja Penagihan ; 

3. Oleh unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak, Surat Permohonan 
Angsuran/Penundaan Pembayaran (kode formulir KP.Rikpa. 4.1) dicatat di 
dalam ‘’Buku Regester Penerimaan Surat Permohonan 
Angsuran/Penundaan Pembayaran’’ dan keputusan yang diberikan dicatat 
dalam : 

• Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak – kode formulir KP 
KP.Rikpa 4.31 ; 

• Buku Regester Persetujuan Penagihan- kode buku KP.Rikpa 4.23 ; dan 

• Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak- kode buku KP.Rikpa 4.28.  
Catatan: pencatatan di kedua Kartu dan Buku ini sebenarnya tidak 

perlu apabila Sistem Informasi Perpajakan di Kantor 
Pelayanan Pajak yang bersangkutan telah berjalan dengan 
baik.  

4. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak maka dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Surat Permohonan, pihak Kantor 
Pelayanan Pajak harus memberikan Surat Keputusan Persetujuan atau 
Penolakan atas surat permohonan Wajib Pajak dimaksud. 
Catatan: 

a. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tersebut tidak 
diberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap 
diterima; 
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b. Kadangkala atas permohonan penundaan pembayaran pihak 
Direktur Jenderal Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak 
menyetujui diberikan penundaan pembayaran, namun dapat 
menyetujui diberikan angsuran pembayaran. Dalam kaus demikian 
apabila Wajib Pajak setuju dengan diberikan angsuran maka Wajib 
Pajak harus memperbarui permohonannya. Untuk diperhatikan 
redaksi Pasal 9 ayat (4) KUP yaitu ‘’dapat memberikan persetujuan 
untuk mengangsur/penundaan pembayaran,’’ jadi Surat Keputusan 
yang diberikan adalah Surat Keputusan Persetujuan. 

5. Setelah meneliti alasan yang dikemukakan Wajib Pajak, maka KPP 
membuat Keputusan rangkap 3 (tiga) dengan maksud: 

• satu lembar (asli) untuk Wajib Pajak; 

• satu lembar (lembar ke-2) untuk ditempel pada lembar surat ketetapan 
(filing lembar surat ketetapan) setelah dicatat dalam daftar KP.Rikpa 
4.28; 

• satu lembar (lembar ke-3) dimasukkan ke Berkas Penagihan. 
6. Misalnya SKPKB Tahun Pajak ’00 yang diterbitkan per 6 Agustus ’02 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
Pajak yang terutang                                       : Rp 200 juta 
Kredit Pajak                                                  (:Rp 120 juta) 
Pk.Pajak Kurang Bayar                                 :Rp    80 juta  
Sanksi adm. 20 x 2 % atau 40 %                   :Rp    32 juta 
Yang masih harus dibayar                              Rp   112 juta       
Wajib Pajak mengajukan angsuran pembayaran sebanyak 5 kali yang 
dimulai tanggal 6 Oktober 2002. 
Contoh Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Angsuran 
Pembayaran (bentuk KP.Rikpa 4.3) sebagai berikut:     
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

TENTANG 

ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

 

Membaca  :………………… 

Menimbang :………………… 

Mengingat :………………… 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

                            Nama :…………………… 

                            NPWP :…………………… 

                            Alamat :…………………… 

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :……………….  

Sebagai berikut:: 

Jenis 
Pajak 

Tahun Pajak Nomor Ketetapan/ 
Keputusan/ Putusan 

Tanggal jatuh tempo 
pembayaran 

Jumlah yang harus di 
bayar 

SKPKB 2001 0001/.../.../.../’02 Setiap tanggal 6 mlai 
bulan Oktober ’02 
s.d. bulan Februri ’03 

Rp. 117.000.000,- 

 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Angsuran ke-   Jumlah Angsuran  Jumlah bunga Angsuran  Tanggal Pembayaran 

 

     I                     Rp 22.400.000,-         1x2%x Rp.80.000.000,- = Rp 1.600.000,-        6- Oktober –‘02 

     II.                  Rp 22.400.000,-          1x2 %x Rp.64.000.000.- = Rp 1.280.000,-       6-Nopember-‘02 

     III.                 Rp 22.400.000,-          1x2%x Rp.48.000.000,-  = Rp 960.000,-          6-Desember-‘02 

     IV.                  Rp 22.400.000,-         1x2%x Rp.32.000.000,-  = Rp 640.000,-       6-Januari  -‘02 

      V.                   Rp 22.400.000,-         1x2%x Rp.16.000.000,-  = Rp 320.000,-         6- Februari- ’02   

                            Rp 112.000.000,-                             Rp 116.800.000,-      

           …………,…………….. ‘02 

                                                            A.n Direktur Jenderal Pajak 

                                                          Kepala Kantor Pelayanan Pajak    

                                                           ------------------------------ 

                                                              NIP:………………… 
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Catatan: 
a. Pokok angsuran Rp.22.400.000 adalah terdiri dari angsuran pokok1/5 dari 

Rp.80.000.000,- yaitu Rp.16.000.000,- dan angsuran sanksi administrasi 1/5 
dari Rp 32.000.000,- yaitu Rp.6.400.000,- atau seluruh pokok setiap angsuran 
adalah Rp.22.400.000,-  

b. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.19 Tahun 1995 cara 
perhitungan bunga dan dasar perhitungan bunga adalah lain. yaitu sbb: 
Bunga angsuran ke  I : 1x 2% x Rp.22.400.000,- atau Rp    448.000,- 
Bunga angsuran ke II:  2x2% x  Rp.22.400.000,- atau  Rp    896.000,- 
Bunga angsuran keIII: 3x 2% x  Rp.22.400.000,- atau  Rp 1.244.000,- 
Bunga angsuran keIV: 4x 2% x Rp.22.400.000,-  atau  Rp 1.872.000,- 

Bunga angsuran ke V: 5x 2% x Rp.22.400.000,-  atau   Rp 2.240.000,-           
        Rp 4.700.000,-  

c. Perhitungan tersebut di atas karena bunga di bungakan, apabila bunga tidak 
dibungakan maka perhitungan versi Direktur Jenderal Pajak tersebut 
seharusnya adalah sbb: 
Bunga angsuran ke   I : 1x 2% x Rp 16.000.000,- atau  Rp    320.000,- 
Bunga angsuran ke  II : 2 x2% x Rp 16.000.000,- atau  Rp    640.000,- 
Bunga angsuran ke III: 3 x 2% x Rp 16.000.000,- atau  Rp    960.000,- 
Bunga angsuran ke IV: 4 x 2% x Rp 16.000.000,- atau  Rp 1.280.000,- 

Bunga angsuran ke V : 5 x 2% x Rp 16.000.000,- atau   Rp 1.600.000,-  
        Rp  4.800.000,- 

d. Perhitungan bunga angsuran menurut versi Direktur Jenderal Pajak tersebut 
ternyata sama dengan cara yang penulis pergunakan, namun ada kejanggalan di 
sini yaitu antara lain: 

• Perhitungan ini tidak sesuai dengan undang-undang menghendaki yaitu 
bahwa saldo piutang yang semakin menurun karena adanya angsuran di 
satu pihak, dilain pihak beban bunga angsuran semakin tinggi (perhitungan 
ini seperti model bunga flat kredit KPR BTN); 

• Beban bunga angsuran yang semakin tinggi secara psikologis kurang 
menyenangkan bagi Wajib Pajak dan mendorong kecenderungan untuk 
bertindak wan prestasi, yang sudah pasti akan sulit ditagih karena pekerjaan 
baru yang menumpuk, apalagi bila pemberian persetujuan angsuran 
tersebut dibubuhi hal-hal yang negatif.     

7. Kemudian untuk setiap bulan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas Bunga 
Penagihan dengan jatuh tempo pada setiap tanggal yang telah disetujui. 
Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan ini sangat penting agar 
dihindari: 
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• saldo minus dalam piutang pajak apabila Wajib Pajak membayar 
dengan satu Surat Setoran Pajak; atau 

• pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 
administrasi, apabila Wajib Pajak membayar dengan dua SSP (SSP 
angsuran dan SSP perhitungan bunga penagihan). 

 
Catatan: 

Tata usaha sebagaimana tersebut dimuka sebenarnya kurang praktis 
apabila ditinjau dari segi administrasi, menurut penulis lebih praktis 
apabila SKPKB yang lama “dihapuskan” dan diganti dengan ’’Surat 
Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran.’’ 

8. Pada dasarnya tata usaha pemberian penundaan ataupun penolakan 
pembayaran sama saja dengan pemberian persetujuan angsuran pembayaran  
bedanya pada pencatatan di dalam Buku Surat Keputusannya yaitu pada 
masing-masing bentuk keputusan.  

 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
 
Pengertian Piutang Yang Akan Dihapuskan  
 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak bentuk 
SKPKB maupun SKPKBT adalah  sekedar koreksi atas Surat Pemberitahuan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan bagian atau bentuk 
dari adanya kemungkinan tidak pidana baik pidana pelanggaran maupun pidana 
kejahatan, apalagi bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang secara yuridis adalah 
benar adanya. Oleh karena itu sangat sulit diterima akal bahwa utang pajak yang 
terbentuk dari penerbitan STP, SKPKB dan atau SKPKBT tersebut menjadi 
tunggakan yang tidak tertagih sehingga akan dihapuskan, dengan apapun 
alasannya.  
 Namun demikian hukum pajak sebagai hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara negara dan warganya (Wajib Pajak), maka perlu adanya 
suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Demikian juga asas 
pertimbangan ekonomis dalam pemungutan pajak harus tetap dipegang, yaitu 
menekan biaya pemungutan pajak serendah mungkin. Berdasarkan dua 
pertimbangan ini maka tidaklah berlebihan apabila dalam Hukum Tata Cara 
ditimbulkan lembaga penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 KUP yang tata cara pelaksanaannya di serahkan kepada Menteri 
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Keuangan RI. Adapun jenis-jenis utang pajak yang dapat dikelompokkan untuk 
dihapuskannya utang pajak adalah: 
a. Bahwa tunggakan utang pajak tersebut benar-benar ada dalam administrasi 

piuang pajak dan telah diupayakan penagihan sebagaimana ketentuan 
peraturan perundang-undangan, jadi penghapusan piutang pajak/ tunggakan 
pajak adalah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan manakala 
sama sekali belum dilakukan upaya penagihannya; 

b. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggal kan 
warisan yang didukung dengan surat-surat dari Pememerintah Daerah. 
Pengertian surat dari Pemerintah Daerah adalah kemungkinan surat 
kematian, bukan ”Surat Keterangan Tidak Meninggalkan Warisan,” sebab 
administrasi Pemerintah Daerah  kemungkinan tidak menjangkau harta 
seseorang;   

c. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan atau pailit dan tidak ada hasil 
kepailitan untuk membayar utang pajak; 

d. Tidak ada lagi harta Penanggung Pajak sebagai obyek sita; dan 
e. Hak melakukan penagihan pajak telah lewat waktu atau daluwarsa. 

 Sedangkan jumlah yang dapat dihapuskan adalah Pokok Pajak yang 
tidak atau kurang dibayar dan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan 
kenaikan yang tidak atau kurang dibayar. Logikanya disini termasuk pula Surat 
Tagihan Pajak Bunga Penagihan dari pokok pajak yang dihapuskan tersebut 
yang tidak atau kurang dibayar, namun dengan administrasi penerbitan Surat 
Tagihan Pajak Bunga Penagihan seperti sekarang ini penelusuran suatu Surat 
Tagihan Pajak Bunga Penagihan itu diterbitkan dari pokok pajak yang tidak atau 
kurang dibayar dari Surat Ketetapan Pajak yang merupakan rintangan tersendiri 
dan secara ketatausahaan cukup menyulitkan, oleh karena itu perlu kiranya 
dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan juga dicantumkan 
dalam nomor ketetapan dari yang diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga 
Penagihan.    
 Tata Usaha Piutang Pajak pada dasarnya tidak ada bedanya dengan 
Akuntansi Piutang, demikian pula dengan tata cara penghapusannya yaitu 
dimulai dengan dikelompokannya piutang-piutang yang kemungkinan tak 
tertagih kedalam Piutang Sangsi, yang didalam pelaksanaannya dibuat ”Daftar 
Piutang Pajak Yang Kemungkinan Tidak Akan Tertagih” . 

 
Proses Usulan Penghapusan Piutang Pajak 
Adapun langkah-langkah didalam upaya pembuatan usulan penghapusan pajak 
adalah sebagai berikut:   
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1. Penyusunan “Daftar Piutang Yang Diperkirakan Tidak Mungkin Ditagih 
Lagi” (dengan kode KP.Rikpa 4.18) rangkap 2 (dua) yang dikerjakan setiap 
saat, khususnya setiap minggu terakhir dari setiap bulan yang bersumber 
dari: 
a. Klaimban Lembar Surat Ketetapan berikut dari Daftar Pengawasan 

Pencairan (kode formulir KP.Rikpa 4.28); 
b. Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak (kode formulir KP. Rikpa 4.31); 
c. Buku Regester Pengawasan Penagihan (kode buku KP.Rikpa 4.23);  
d. Berkas Penagihan.    
Banyaknya sumber yang harus ditelusuri sebenarnya hanya menyiratkan 
sikap kehati-hatian, yaitu jangan sampai penghapusan piutang tersebut salah 
sasaran, apalagi dengan pertimbangan bahwa pimpinan sebagai penanggung 
jawab penagihan pajak selalu berganti-ganti. Apabila komputerisasi Tata 
Usaha Piutang Pajak telah berjalan dengan baik, serta pengamanan 
dokumen juga demikian maka penelusuran sebagaimana disebutkan dimuka 
sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi; 

2. Dari ”Daftar Piutang Pajak Yang Mungkin Tidak Tertagih”  tersebut (kode 
formulir KP.Rikpa 4.18) lembar pertama untuk dilakukan penelitian 
administrasi dan lembar kedua untuk dilakukan penelitian setempat, 
pemilihan dari kedua penelitian tersebut ditentukan oleh Kepala Unit Kerja 
Penagihan, dengan cara sebagai berikut : 
a. Terhadap Piutang Pajak yang memang nyata-nyata tidak mungkin ditagih 

lagi, misalnya sudah daluwarsa, sudah lama meninggal dunia atau sudah 
lama bubar dilakukan penelitian administrasi, dan sebagai Laporan 
Penelitian Administrasi adalah dalam bentuk formulir laporan  
KP.Rikpa 4.26 untuk tunggakan pajak-pajak pusat. 
Catatan: 

 Yang menjadi masalah apabila tunggakan pajak yang telah 
berlarut-larut lama tidak tertagih atau yang telah daluwarsa di satu 
pihak, sedangkan di pihak lain lembar dokumen surat 
ketetapannya sudah tidak ada dalam file Tata Usaha Piutang Pajak, 
maka tidak dapat dihapuskan secara sistem sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 24 KUP karena identifikasi Lembar surat ketetapan 
sudah tidak mungkin dilakukan. Bukannya penulis berpraduga 
yang tidak baik namun sangat di yakini benar bahwa model-model 
tunggakan semacam ini cukup banyak. Penghapusan tunggakan 
pajak ini hanya dapat dilakukan secara nasional melalui Peraturan 
Pemerintah RI berdasarkan ketentuan Pasal 48 KUP yaitu 
pemutihan tunggakan pajak, atau membuat tunggakan pajak 
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menjadi nol. Hal ini harus dilakukan tidak perlu ditunda karena 
hanya akan memelihara beban biaya administrasi yang tinggi. 

b. Terhadap Piutang yang kira-kira masih diragukan kondisinya diterbitkan 
”Surat Perintah Penelitian Setempat” artinya penelitian ke alamat Wajib 
Pajak,  bentuk formulir Surat Perintah Penelitian kode KP. Rikpa 4.24 
dan sebagai Laporan Penelitian Setempat adalah bentuk formulir 
laporan KP.Rikpa 4.26. 

3. ”Daftar Piutang Pajak Yang Kemungkinan Tidak Tertagih” atau kode 
formulir KP.Rikpa 4.18 setelah dilakukan adjusment dengan ”Laporan 
Penelitian Setempat” bentuk formulir kode KP.Rikpa 4.25 dan ”Laporan 
Penelitian Administrasi” bentuk formulir KP.Rikpa 4.26 sebagaimana 
tersebut di muka dicatat dalam ”Buku Regester Usulan Penghapusan 
Piutang Pajak” atau kode Buku Regester KP.Rikpa 4.19 dan dari Buku 
Regester tersebut dibuat petikannya rangkap dua (daftar petikan KP.Rikpa 
4.19), satu lembar sebagai pertinggal dan satu lembar dikirim ke Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP dimaksud setiap 
tahun untuk mendapat persetujuan. 
Catatan: 

• Ketentuan terakhir pengiriman petikan KP. Rikpa 4.19 tersebut 
dilakukan setiap semester; 

• Dalam praktek kerja sehari-hari banyak KPP yang tidak 
mengerjakan Buku Regester Usulan Penghapusan Piutang Pajak, 
tetapi langsung dari Daftar KP. Rikpa 18 tersebut setelah di ajusment 
dengan hasil penelitian yaitu KP.Rikpa 4.25 dan KP. Rikpa 4.26 
dipindahkan ke daftar KP.Rikpa 4.19 dan dianggap sebagai petikan 
dari Buku Regester; 

• Dengan cara tersebut butir b, maka pihak KPP tidak memiliki Buku 
Regester Usulan Penghapusan Piutang Pajak. 

4. Setelah petikan formulir kode KP. Rikpa 4.19 tersebut diperiksa oleh 
Kanwil dan kembali dari Kanwil (setelah mendapat persetujuan atas Piutang 
yang boleh dihapuskan) maka berdasarkan kembalian KP. Rikpa 4.19 
tersebut disusun ”Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak” bentuk 
formulir kode KP. Rikpa 4.20.  yang dibuat rangkap 6 (enam) dengan 
lembar pertama dan kedua dibuat dalam kertas berlogo sedang yang lain 
tidak perlu; 
Catatan: 

 Penolakan terhadap usulan penghapusan terhadap suatu 
tunggakan Piutang Pajak oleh Kanwil seharusnya didasarkan pada 
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penelitian dan Laporan Penelitian atau data serta diikuti petunjuk 
pelaksanaan penagihannya, akan tetapi kadangkala bahkan banyak 
yang terjadi cara demikian ini tidak ditempuh dan penolakan Kanwil 
terhadap usulan penghapusan hanya berdasarkan pertimbangan 
besarnya tunggakan pajak dan tahun tunggakan saja, tanpa disertai 
bimbingan atau petunjuk penagihannya. Yang demikian ini membuat 
pejabat di lapangan merasa tidak dipercaya atau dicurigai tanpa 
bukti, sehingga membuat ogah-ogahan bekerja untuk melaksanakan 
usulan penghapusan piutang pajak yang menempuh jalan yang 
panjang dan berliku-liku. Dari kasus ini terlihat jelas bahwa seorang 
pimpinan haruslah secara psikologis  peka dalam menjalankan 
manajemen organisasi, tidak hanya melakukan pendekatan 
kekuasaan. 

5. Setelah Daftar tersebut kode formulir KP.Rikpa 4.20 ditandatangani oleh 
Kepala Kantor, maka dikirim ke Kanwil selambat-lambatnya setiap tanggal 
10 Januari tahun berikutnya, dan lembar terakhir atau ke-6 (enam) kembali 
ke Kantor Pajak sebagai Bukti Tanda Terima; 

Catatan: ketentuan terakhir setiap semester. 
6. Kanwil membuat Lampiran 1 ”Keputusan Menteri Keuangan RI tentang 

Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak” atau formulir kode KP.Rikpa 4.21a 
dalam rangkap 4 (empat) dan bersama-sama dengan Daftar KP. Rikpa 4.20 
lembar kesatu sampai dengan keempat diteruskan ke Direktur Jenderal 
Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan; 

7. Dalam jangka waktu satu bulan Direktur Pemeriksaan membuat Surat 
Usulan Penghapusan Piutang Pajak formulir kode KP. Rikpa 4.21A kepada 
Menteri Keuangan RI, disertai dengan petikan “Surat Keputusan Menteri 
Keuangan RI atau KP. Rikpa 4.21” 

8. Setelah Menteri Keuangan RI menandatangani, Surat Keputusan tersebut 
dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Pusat Direk-torat 
Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Penghapusan Piutang 
Pajak atau formulir kode KP.Rikpa 4.21; 

b. Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI atau formulir kode 
KP.Rikpa 4.21a; dan 

c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau formulir kode KP.Rikpa 
4.20   yang berlogo. 
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9. Oleh Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pemeriksaan, Keputusan 
Menteri Keuangan tersebut dikirim ke Kanwil dan diteruskan ke Kantor 
Pelayanan Pajak; 

10. Oleh Kantor Pelayanan Pajak u.p. Seksi Penagihan Nomor, Keputusan 
Menteri Keuangan tersebut dicatat dalam ”Buku Regester Usulan 
Penghapusan Piutang Pajak”   Buku Regester  kode KP.Rikpa 4.19; 

11. Unit Kerja Penagihan/Tata Usaha Penagihan Pajak mengirimkan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI rangkap 2 (dua) dan lampirannya yaitu 
dengan daftar nominatif dalam formulir kode KP. Rikpa 4.20, ke unit kerja 
yang memprodusir surat ketetapan (unit kerja Ketetapan dan Kearsipan atau 
Tapsip) untuk: 

a. Diterbitkan petikan Lembar Surat Keputusan Penghapusan; 
b. Surat Pengantar Surat Keputusan Penghapusan, dan penerbitan Surat 

Pengantar ini atau keluaran dari komputer Surat Pengantar ini sebagai 
pengurang piutang pajak/tunggakan pajak (dulu disebut dengan 
Pengantar Merah), atau dengan kata lain tanpa penerbitan ini maka 
Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan tunggakan pajak 
tersebut tidak memiliki makna karena tetap tidak mengurangi jumlah 
tunggakan pajak; 

c. Daftar nominatif Surat Keputusan 
12. Setelah selesai dan ditandatangani oleh Kepala Kantor, dikirim kembali ke 

Unit kerja Penagihan/Tata Usaha Piutang Pajak dan dikelola sebagai berikut: 

a. Tata cara penerimaan Surat Pengantar Keputusan Penghapusan dan 
pengelolaan sebagaimana telah dijelaskan; 

b. Nomor Keputusan Penghapusan Menteri Keuangan dicatat di Buku 
Regester Usulan Penghapusan Piutang Pajak (KP.Rikpa 4.19 ). 

Catatan  
 Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang dijalankan sebagaimana 
tersebut dimuka sebenarnya tidak sejalan dengan kemauan undang-undang 
sekalipun tidak bertentangan dengan kemauan Undang-Undang Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tatacara tata usaha penghapusan 
piutang pajak sebagaimana tersebut merupakan model perpajakan dalam 
sistem official assesment dimana tidak ada pajak yang terutang tanpa adnya 
Surat Ketetapan Pajak dan terhadap utang pajak sebagai hasil surat 
ketetapan pajak tersebut yang telah kedaluwarsa Wajib Pajak dihimbau 
untuk membayar secara sukarela tanpa ikatan yang jumlahnya ditentukan 
oleh Wajib Pajak sendiri sebagai ”uang pembasuh batin”. 
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Dalam KUP ada dua macam sebab penghapusan piutang pajak, yaitu: 
Piutang Pajak yang hapus menurut hukum,  
 karena piutang pajak di maksud sudah tidak dapat ditagih lagi menurut 
hukum yaitu piutang pajak yang sudah kedaluwarsa –Pasal 22 KUP. Karena 
dalam UU sudah dinyatakan daluwarsa maka seharusnya penghapusan 
terhadap piutang pajak ini harus dilakukan secara sistem tanpa melalui Surat 
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 KUP. 
Penulis katakan secara sistem disini artinya tidak perlu melalui suatu 
administrasi usulan penghapusan, sebab dalam kasus penghapusan 
semacam ini tidak memasalahkan sebab-sebabnya, yang jelas ini adalah 
merupakan prestasi minus dari Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan 
Pajak.  
 
Piutang pajak yang dihapuskan berdasarkan usulan  
 dari Jurusita Pajak – Pasal 24 KUP. Piutang semacam ini adalah piutang 
yang belum daluwarsa, namun karena kondisi tertentu yang memungkinkan 
tidak dapat lagi dilakukan penagihan maka diusulkan dihapuskan. Oleh 
karena dasar penghapusan piutang pajak adalah suatu usulan maka 
memerlukan proses sebagaimana tersebut yang dipraktekkan selama ini dan 
tatacaranya pun ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai penanggung 
jawab piutang negara – baca tentang kewenangan melakukan pencegahan 
dan pemberian izin penyanderaan dalam UU Penagihan Pajak. 
 Diawal penulis katakan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai 
penanggung jawab piutang negara, namun dalam masalah piutang  pajak 
cukup ironis karena besarnya piutang pajak sebagai produk dari 
pemeriksaan pajak dan tunggakan pajak sebagai produk dari pelaksanaan 
penagihan pajak tidak dilaporkan dalam penerimaan pajak, sekalipun 
koreksi-koreksi yang menimbulkan surat ketetapan pajak dianggap sebagai 
prestasi pemeriksa yang berdampak kepada kenaikan pangkat, jabatan dan 
sebagainya. Oleh karena itu ada baiknya dipikirkan suatu sistem 
administrasi dan pelaporan yang lebih komprehensif mengenai kinerja 
Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak- baca Bab XV tentang 
Tata Usaha Penerimaan Pajak. Dengan dilaporkannya Piutang Pajak sebagai 
produk pemeriksaan pajak sebagai potensial penerimaan dan juga 
penghapusan secara sistem dalam Laporan Penerimaan Pajak akan 
mendorong pelaksanaan pemeriksaan dan juga penagihan pajak menjadi 
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lebih bertanggung jawab, sehingga mengurangi beban administrasi yang tidak 
perlu. 
 

 
TATA USAHA PIUTANG PAJAK LAIN-LAIN 
 
Tata Usaha Pembuatan Berita Acara Lunas  
 Dalam administrasi piutang, apakah pada rumah tangga 
perusahaan/badan usaha maupun pemerintah maka harus dipisahkan antara 
lembar dokumen piutang yang telah lunas dengan lembar dokumen yang belum 
lunas. Pengertian dipisahkan kearsipannya ini mengandung maksud bahwa 
lembar dokumen yang telah lunas tidak boleh dimusnahkan begitu saja begitu 
piutang tersebut lunas.  
Maksud dari pemisahan tersebut adalah: 
1. Untuk lebih mengkonsentrasikan pelaksanaan tindakan penagihan kepada 

lembar-lembar dokumen yang belum lunas. Dan pemisahan lembar 
dokumen yang telah lunas adalah dalam rangka memudahkan konsentrasi 
dimaksud; 

2. Sebagai alat kontrol kemungkinan terjadinya lembar dokumen yang hilang 
dari tempat penyimpanannya. Dengan adanya pemisahan ini maka akan 
jelas nampak bahwa lembar dokumen yang tidak ada dalam lembar 
penyimpanan berarti telah lunas dan sebagai alat kontrolnya adalah 
”Klaimban Lembar Dokumen Piutang Lunas” dan ”Berita Acara Lunas” 
yang ditempatkan sebagai pengganti dokumen utang yang telah lunas; 

3. Untuk menilai atau memudahkan mengetahui pencairan piutang/tunggakan 
pajak  melalui pelunasan.      

Beberapa hal yang membuat Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak menjadi lunas 
antara lain adalah : 
a. Lunas melalui pembayaran, pengertian pembayaran lunas disini menurut 

versi Direktur Jenderal Pajak adalah lunas apabila bukti pembayaran 
menurut lembar ke-2 (dua) atau Surat Setoran Pajak (SSP lembar ke –2). 
Terpenuhinya pelunasan berdasarkan lembar ke-3 (tiga) pembayaran 
”belum dapat dikatakan lunas”, selama berdasarkan lembar ke-2 (dua) 
belum terpenuhi, sekalipun sebenarnya tidak/belum terpenuhinya lembar 
ke-2 (dua) tersebut ada kemungkinan bukan sepenuhnya kesalahan Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak, atau mungkin tata usaha penerimaan dokumen 
pembayaran oleh pemerintah yang terlambat atau kurang akurat atau 
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mungkin bahkan kacau. Pengertian lain dari bukti pembayaran adalah juga 
pembayaran melalui Pemindahbukuan (PBK) – [ Pasal 11 ayat (1) KUP]; 

b. Melalui keputusan Surat Keputusan Keberatan [ Pasal 26 ayat (1) KUP ] 
atau Putusan Banding [Pasal 79 ayat (1) BPSP];  

c. Melalui Surat Keputusan Penghitungan Peninjauan Kembali sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf  b KUP;  

d. Melalui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak [Pasal 24 KUP]; 
e. “Lunas Setempat” yaitu SKPKB yang karena pindahnya domisili Wajib 

Pajak ke Kantor Pelayanan pajak yang lain.   
Catatan:  

 Sebaiknya Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan berniat 
pindah ke KPP lain diminta/diperintahkan untuk melunasi utang 
pajaknya terlebih dahulu. Apabila tidak bersedia melunasinya dapat 
dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus serta dilanjutkan 
dengan penagihan paksa, sebab nomor NPWP dan nomor 
ketetapan dalam Surat ketetapan pajak adalah nomor pada KPP 
lama, sehingga dengan pelunasan terlebih dahulu tidak merusak tata 
usaha pencairan dan tata usaha pelaksanaan penagihannya.  

 Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa lembar surat ketetapan 
diarsipkan dalam klaimban surat ketetapan per jenis pajak, per tahun pajak dan 
menurut urut nomor surat ketetapan, setelah sebelumnya dicatat dalam ”Daftar 
Pengawasan Pembayaran” (formulir kode KP.Rikpa 4.28) yang dilekatkan di 
bagian dalam sampul Klaimban. Misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) PPh badan penyusunannya adalah sebagai berikut: 
 Nomor 0051/ 206/ ’00/ 031/’01  s/d   Nomor 0100/ 206/ ’00/ 031/  ’02 
Dalam kasus, sebagai topik permasalahan adalah apabila ada Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar yang telah lunas, misalnya nomor-nomor ketetapan  0051, 
0053, 0059, 0060 dan lain-lainnya sebagai sebab timbulnya butir a atau butir  b 
atau butir  c atau butir  d atau butir e  tersebut dimuka, maka surat-surat 
ketetapan atas nomor-nomor tersebut dimuka dibuatkan “Berita Acara SKPKB 
Lunas/Dihapuskan/Dibatalkan/Lunas Setempat,” rangkap dua yang 
ditandatangani oleh Kepala unit kerja Penagihan. Lembar SKPKB yang telah 
lunas/hapus atau dibatalkan tersebut dikeluarkan dari dalam urutan Klaimban 
dan tempatnya digantikan dengan Berita Acara SKPKB 
Lunas/Hapus/Dibatalkan lembar pertama, sedangkan Berita Acara 
Lunas/Hapus/Dibatalkan lembar kedua dilekatkan kepada lembar SKPKB yang 
telah lunas/dihapuskan/dibatalkan tersebut dan diarsipkan kedalam Klaimban 
SKPKB Lunas/Hapus. 
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 Dalam kasus Wajib Pajak pindah domisili ke Kantor Pajak lain maka 
tempat dari SKPKB yang dicabut dari Klaimban dikirim ke Kantor Pajak lain 
tersebut dilekatkan/digabungkan Berita Acara Pindah Domisili atau Surat 
Keputusan Pindah Domisili. Pengiriman lembar SKPKB di maksud juga 
disertakan Berkas Penagihan yang berisi dokumen-dokumen pelaksanaan 
tindakan penagihan yang telah dilakukan, dan Lembar ketetapan yang 
dipindahkan ke Kantor Pajak lain tersebut disebut Lunas Setempat. 
 
TATA USAHA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK KARENA 
KEPUTUSAN KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING 
 
 Surat Keputusan Keberatan ataupun Putusan Banding dapat saja 
menambah besarnya pajak yang terutang, namun demikian dapat pula Surat 
Keputusan ini dan Putusan Banding serta Surat Keputusan Peninjauan Kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) KUP menjadikan Piutang Pajak 
menjadi lunas. Kondisi menjadi lunas ini bukan mustahil menyebabkan 
terjadinya Pembayaran Lebih Piutang Pajak karena Wajib Pajak telah 
membayar atau melunasi sebelumnya, dan kelebihan pembayaran tersebut 
sudah dengan sendirinya harus di kembalikan dan di tambah dengan imbalan 
bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) KUP  untuk pengembalian 
pokok utang dan Pasal 27A ayat (2) KUP untuk pengembalian STP bunga 
penagihan yang telah diterbitkan, dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan paling lama 24 bulan yang dihitung sejak tanggal 
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sampai dengan 
diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding   
 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat 
kiranya diberikan uraian pengertian yang terlepas dari ketentuan yang 
mengaturnya yaitu antara lain meliputi: 
a. Tidak ada ketentuan yang mengatur kapan pengembalian dan pembayaran 

imbalan bunga selambat-lambatnya harus diberikan, yang diatur hanya tata 
cara perhitungan banyaknya bulan bunga imbalan. Dengan rancunya 
pengaturan ini bukan mustahil menimbulkan “penyelewengan” dalam 
pelayanan pengembalian dan pembayaran imbalan bunga yang dapat 
dipastikan merugikan Wajib Pajak;  

b. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 27A ayat (2) yaitu pengembalian terhadap 
Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan dan dibayar, maka hanya dapat 
dilakukan setelah Surat Tagihan Pajak itu sendiri dikurangkan atau 
dihapuskan atau dibatalkan sejalan dengan Keputusan Keberatannya atau 
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Putusan Bandingnya. Untuk tindakan pengurangan atau penghapusan atau 
pembatalan tersebut kadangkala yang terjadi adalah: 

• Tidak jelas akan menggunakan pasal mana sebagai dasar hukumnya, 
sebab apabila menggunakan Pasal 36 ternyata Surat Tagihan Pajak 
tersebut tidak benar menurut undang-undang [Pasal 36 ayat (1) huruf a 
sanksi administrasi yang secara yuridis adalah benar], sedangkan apabila 
menggunakan Pasal 16 KUP maka penerbitan Surat Tagihan Pajak 
tersebut tidak ada unsur human error, sebagai filosofi dasar yang 
melandasi ketentuan tersebut. Oleh karena itu ada baiknya disini 
diberikan penampungan tersendiri dalam rangka mengatur kejadian 
tersebut, misalnya ditambahkan dalam pasal 27A ayat (4);  

• Kadangkala pengembalian pembayaran Surat Tagihan Pajak beserta 
imbalannya ini menjadi bertele-tele karena pihak Kantor Pelayanan 
Pajak menunggu permohonan atau surat “keberatan” dari Wajib Pajak, 
padahal kasus tersebut bukannya kasus yang harus diselesaikan melalui 
permohonan, apalagi dengan pengajuan keberatan karena memang 
bukan sengketa pajak.  

c. Bagaimana halnya terhadap kelebihan pembayaran yang dikompensasikan 
dengan utang pajak yang lain baik secara jabatan, maupun atas permohonan 
Wajib Pajak? Apakah terhadap jumlah yang dikompensasikan tersebut juga 
tetap dibayar tambahan bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27A KUP? Sebagai jawaban dari pertanyaan ini 
adalah bahwa sekalipun kelebihan pembayaran tersebut dilakukan 
kompensasi secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak dan 
sekalipun kompensasi tersebut sampai habis, maka pembayaran tambahan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tetap harus dilakukan terhadap 
seluruh jumlah pembayaran kelebihan, sejalan dengan pengertian ketentuan 
Pasal 27A KUP; 

d. Dalam kasus terjadi Putusan Banding yang menerima pengajuan banding 
Wajib Pajak dan dinyatakan perhitungan kembali ke Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan Wajib Pajak atau bentuk pembatalan Surat 
ketetapan pajak, maka pengembalian tersebut secara yuridis adalah bukan 
sebagai pelaksanaan Pasal 27A ayat (1) dan ayat (2) KUP melainkan hak 
hukum dari Wajib Pajak itu sendiri (dalam masa official assessment dikenal 
dengan istilah “Pengembalian Bukan Pajak”), dalam kasus yang demikian ini 
dengan sendirinya dapat saja orang berpendapat atau memberikan tafsir 
bahwa perhitungan bulan bunga imbalan tidak terikat dengan waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka demi keadilan bulan bunga imbalan 
harus berdasarkan perhitungan jumlah bulan sebenarnya yang terjadi;   
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e. Ada kemungkinan Wajib Pajak tidak puas dengan Keputusan Keberatan 
sekalipun sebagai akibat Keputusan Keberatan tersebut telah dilakukan 
pengembalian sebagaimana mestinya, dan Wajib Pajak mengajukan per-
mohonan Banding. Putusan Banding yang diberikan oleh Pengadilan Pajak 
ternyata menambah besarnya pajak yang terutang, maka dengan sendirinya 
ada sejumlah pengembalian dan imbalan bunga yang telah diberikan harus 
diminta kembali. Terhadap pokok utang yang telah dikembalikan dapat 
ditagih kembali melalui Surat Putusan Banding, namun terhadap imbalan 
bunga yang telah diberikan tidak ada satu ketentuan yang mengaturnya.   
Catatan : 

Berdasarkan uraian tersebut dari tinjauan pelaksanaan ketatausahaan 
yang baik dan tertib maka masih perlu dilakukan perbaikan ataupun 
perubahan yang mengatur tentang pelaksanaan pengembalian 
kelebihan pembayaran sebagai akibat Keputusan Keberatan  atau 
Putusan Banding. 

Lepas dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka sebagai 
contoh perhitungan pengembalian pembayaran lebih dan pemberian 
imbalan bunga adalah sebagai berikut: 
SKPKB PPh Nomor 0021/206/’00/031/’01 yang terbit per 20 Oktober ’01 
dengan perhitungan sebagai berikut : 

Penghasilan Kena Pajak    Rp 800.000.000,- 
Pajak yang terutang    Rp 222.500.000,- 
Kredit Pajak     (Rp 122.500.000,-) 
Pajak yang kurang dibayar   Rp 100.000.000,- 
Sanksi administrasi    Rp   20.000.000,- 
Yang masih harus dibayar    Rp 120.000.000,- 

Terhadap SKPKB tersebut Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan 
Keberatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) KUP Wajib Pajak 
melunasinya per 30 Nopember 2001, dengan pertimbangan Wajib Pajak 
sedang mengajukan proses keberatan maka Surat Tagihan Pajak atas Bunga 
Penagihan terhadap kelambatan pembayaran tidak diterbitkan oleh KPP. 
Catatan: 

ini bukan kemauan undang-undang akan tetapi kebijaksanaan 
setempat,  jadi dapat saja KPP menerbitkan STP Bunga Penagihan. 

Surat Keputusan Keberatan diterbitkan per 8 Agustus 2002 dan menolak 
permohonan Surat keberatan Wajib Pajak. Dengan pertimbangan bahwa 
Surat pengajuan keberatan telah diputuskan ditolak oleh Direktur Jenderal 
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Pajak, maka Tata Usaha Piutang Pajak menerbitkan STP Bunga Penagihan 
sebesar: (20/11/01 s.d. 30/11/01) x 2 % x Rp 100.000.000,- = Rp 2.000.000,- 
yang dibayar lunas pula oleh Wajib Pajak per 1 September 2002. Akan 
tetapi Wajib Pajak tetap tidak puas atas keputusan keberatan dan dia 
mengajukan permohonan banding. Putusan Banding per 30/08/03 
memenangkan Wajib Pajak dengan mengembalikan perhitungan menurut 
Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yaitu besarnya jumlah pajak yang terutang 
adalah Rp 222.500.000,- dengan jumlah Kredit Pajak yang sama dengan 
Laporan Wajib Pajak yaitu Rp 122.500.000,- sehingga negara harus 
melakukan pengembalian sebagai berikut :  

Jumlah Pembayaran Lebih Pajak yang dikembalikan:     Rp 120.000.000,- 
Jumlah STP Bunga Penagihan yang harus dikembalikan Rp    2.000.000,- 
Jumlah Pengembalian kelebihan adalah                    Rp 122.000.000,- 
Pembayaran Tambahan berupa imbalan bunga : 
Bunga atas Kelebihan Pajak : 30/11/01  s.d. 30/07/03  
atau 20 bulan x 2 % x Rp.120.000.000,-           Rp    48.000.000,- 
Bunga atas STP Bunga Penagihan: 01/09/02 s.d.  30/07/03  
atau 11 bulan x 2 % x Rp.2.000.000,-           Rp         440.000,- 
Jumlah Pengembalian + tambahan bunga adalah          Rp  170.440.000,- 

Nota perhitungan pengembalian kelebihan dan perhitungan imbalan bunga 
ini dibuat oleh unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak, setelah diparap Korlap 
dan Kasi dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak diteruskan ke 
unit kerja rekonsiliasi untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 
(SPMIB);  
Dalam praktek kerja sehari-hari penerbitan SPMKP terhadap pokok utang 
dan pokok STP serta penerbitan SPMIB terhadap pokok pengembalian dan 
juga pokok STP adalah tidak dapat dilakukan bersamaan.  
Catatan : 

 Berdasarkan gambaran angka-angka perhitungan tersebut 
dibayangkan bagaimana perasaan Wajib Pajak yang patuh dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya, apabila di dalam 
memperoleh hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang 
tersebut merasa dipersulit hanya karena pelaksana hukum yang 
tidak menyadari akan tugas kewajibannya, padahal dalam upaya 
Wajib Pajak mematuhi kemauan undang-undang tersebut bukan 
mustahil mengorbankan kepentingan likuiditas perusahaannya. 
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Upaya mempersulit pengembalian dan juga pembayaran 
tambahan bunga ini pada kelanjutannya akan menjadikan Wajib 
Pajak berupaya sepenuhnya untuk melawan hukum di segala 
kewajiban perpajakannya sejalan (dengan pengertian keadilan 
menurut versinya sendiri-sendiri). 

 
TATA USAHA PEMBERIAN INFORMASI PIUTANG PAJAK 
DALAM RANGKA PEMINDAHBUKUAN 
 
 Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran (SPMKP) 
baik karena timbulnya SKPLB maupun karena adanya Kelebihan Pembayaran 
Pajak sebagai akibat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding maka haruslah 
di perhitungkan terlebih dahulu dengan adanya piutang pajak yang belum 
dibayar oleh Wajib Pajak. Perbedaan dari keduanya adalah: 
a. apabila kelebihan pembayaran tersebut timbul karena adanya Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maka unit kerja Rekonsiliasi 
mengajukan permintaan “Daftar Piutang Pajak Yang Belum Lunas” kepada 
unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak; 

b. namun apabila kelebihan pembayaran tersebut sebagai akibat Keputusan 
Keberatan atau Putusan Banding maka unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak 
langsung membuat “Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pajak 
Karena Keputusan Keberatan atau Putusan Banding” dan berikut Nota 
Perhitungan tersebut dilampirkan “Dafar Piutang Pajak Yang Belum Lunas” 
dan diteruskan ke unit kerja Rekonsiliasi;   

 Dalam hal Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak tersebut hanya satu jenis 
tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi apabila Piutang Pajak atau 
Tunggakan Pajak tersebut terdiri dari beberapa jenis pajak dan beberapa jenis 
ketetapan maka akan menimbulkan permasalahan didalam menentukan 
prioritas Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak mana yang perlu dilakukan 
pelunasan terlebih dahulu melalui pemindahbukuan tersebut manakala jumlah 
yang akan dipindahbukukan ternyata lebih kecil dari jumlah Piutang Pajak atau 
Tunggakan Pajak yang ada. 
 UU. KUP dan UU PPSP tidak menentukan urut-urutan prioritas dalam 
pelunasan Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak maupun pelaksanaan tindakan 
penagihan pajak. Namun demikian apabila kita kembali kepada penafsiran apa 
yang tersirat dari mekanisme pelaksanaan hukum maka urut-urutan tersebut 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. pertama pelunasan melalui pemindahbukuan haruslah kepada semua 
bentuk-bentuk biaya penagihan pajak yang nyata-nyata belum dibayar oleh 
Penanggung Pajak, misalnya biaya pemberitahuan Surat Paksa, biaya 
pelaksanaan SPMP dan biaya lain-lainnya. Pengertian ini analog dengan hak-
hak yang mendahului hak preferen di dalam pelunasan utang pajak; 

b. kemudian urutan selanjutnya adalah Surat Tagihan Pajak secara urut dari 
Tahun Pajak yang tertua, mengapa demikian? Suatu utang yang menurut 
undang-undang sudah dijamin akan kebenarannya, oleh karena sepanjang 
menyangkut Surat Tagihan Pajak undang-undang tidak mencantumkan 
adanya upaya keberatan atau banding, kecuali sebagai akibat dari adanya 
human error. Kemudian dari pada itu dari semua Surat Tagihan Pajak ini 
Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b KUP  menduduki 
urutan utama karena sifatnya yang kreditable, kecuali apabila pihak pajak 
lalai mengkreditkan pokok pajak dalam STP ini baik sewaktu edit Surat 
Pemberitahuan maupun dalam perhitungan Surat ketetapan pajak;   

c. sebagai urutan selanjutnya adalah tunggakan atas SKPKB/SKPKBT yang 
telah diputuskan di peradilan pajak baik dalam tingkat quasi peradilan atau 
keberatan maupun tingkat banding; 

d. kemudian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), 
sebab penerbitan SKPKBT ini sebenarnya telah dekat dengan adanya upaya 
tindak pidana di bidang perpajakan;          

e. dan urutan terakhir adalah SKPKB yang ditentukan secara urut dari tahun 
yang tertua serta didahulukan dari SKPKB yang bersifat pemotongan atau 
pemungutan pajak, baru ke SKPKB atas pajak yang menjadi beban sendiri, 
misalnya Pajak Penghasilan OP/badan; 

 Urut-urutan daftar Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak yang dinyatakan 
untuk menerima pemindabukuan ini agar dijelaskan dalam daftar yang dibuat 
dan dikirimkan ke unit kerja Rekonsiliasi. Sedangkan tata cara pemberian data 
Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak dalam menjawab atau memberikan 
konfirmasi haruslah bersumber dari: 
a. dalam hal Kantor Pelayanan Pajak tersebut telah menyelenggarakan 

pembukuan dengan komputer (SIP), maka Daftar Piutang Pajak atau 
Tunggakan Pajak tersebut tinggal diterbitkan dari keluaran Komputer unit 
kerja Tata Usaha Piutang Pajak. Daftar Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak 
sebagai keluaran komputer tersebut belum dalam bentuk urut-urutan 
sebagaimana dimaksud untuk menerima pembayaran secara kompensasi, 
oleh karena itu urut-urutan yang dikehendaki haruslah ditentukan secara 
manual oleh Tata Usaha Piutang Pajak; 
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b. dalam hal Kantor Pelayanan Pajak belum menyelenggarakan pembukuan 
dengan komputer (SIP) atau SIP tidak berjalan dengan baik, maka data 
Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak tersebut dapat diambil dari Kartu 
Pengawasan Pembayaran Utang Pajak (bentuk formulir dengan kode KP. 
Rikpa 4.31) dan dari Daftar Pengawasan Pencairan Tunggakan (bentuk 
formulir dengan kode KP.Rikpa 4.28), dan dari Berkas Penagihan yang ada, 
serta dari Buku Pengawasan Penagihan (bentuk Buku Regester kode KP. 
Rikpa 4.23); 

c. Dalam hal SIP tidak berjalan dengan baik serta Kantor Pajak nyata-nyata 
telah meninggalkan tata usaha manual, maka satu-satunya jalan adalah 
dengan mengambil dokumen dari Berkas Penagihan dan dari dokumen asli 
lembar surat ketetapan yang tersimpan dalam Klaimban surat ketetapan 
serta Daftar Pengawasan Pencairan (bentuk formulir kode KP.Rikpa 4.28) 
yang dilekatkan pada Klaimban lembar surat ketetapan. Hal ini akan  
menimbulkan kesulitan tersendiri manakala tata usaha Berkas Penagihan 
tidak dilaksanakan dengan baik; 

d. Piutang Pajak atau Tunggakan Pajak serta prioritas pelunasannya dicatat 
dalam formulir yang telah ditentukan dan setelah ditandatangani Kepala unit 
kerja dikirimkan ke unit kerja Rekonsiliasi. 

 
 
 
Pelaporan 
 Sebagai fungsi tata usaha yang terakhir adalah pembuatan laporan, 
apakah laporan tersebut adalah bersifat rutin harian, bulanan, triwulanan 
maupun tahunan. Pengetian Laporan adalah: 
a. Sebagai pertanggungjawaban kinerja dari suatu tugas yang dibebankan 

kepada yang wajib membuat Laporan; 
b. Sebagai internal kontrol terhadap kinerja dari pelaksanaan tugas dalam masa 

pembuatan laporan, sehingga dari Laporan tersebut dapat dilakukan 
peningkatan kinerja maupun perbaikan-perbaikan yang diperlukan.   

c. Sebagai alat pengawasan dari instansi diatasnya yang berkewajiban menerima 
laporan tersebut, agar dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan. 

 Dalam kasus Tata Usaha Piutang Pajak maka yang harus dilaporkan 
disini adalah meliputi: 
a. Saldo awal dari piutang pajak itu yang merupakan saldo akhir masa yang 

lalu; 
b. Pertambahan jumlah piutang pajak dalam Masa pembuatan laporan; 
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c. Jumlah Pengurangan Piutang Pajak dalam masa pembuatan laporan yang 
meliputi: 

• Pencairan Piutang Pajak yang meliputi: 

- pencairan karena pelunasan, baik pelunasan karena pembayaran dan 
atau pemindahbukuan; 

- pencairan karena adanya keputusan keberatan atau putusan banding; 

- pencairan karena adanya penghapusan piutang pajak; 

• Piutang Pajak yang telah mengalami daluwarsa penagihannya merupakan 
pengurangan semu, sebab selama belum dilakukan penghapusan tetap 
saja tercatat sebagai piutang pajak/tunggakan utang pajak; 

• Kemudian pelunasan tersebut c.1. harus dilaporkan dengan jelas antara 
lain: 

- pelunasan dalam masa sebelum jatuh tempo, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) KUP; 

- pelunasan setelah jatuh tempo, yang dibagi sebagai berikut: 
* pelunasan tanpa adanya tindakan penagihan pajak; 
* pelunasan karena telah diberikan Surat Teguran; 
* pelunasan karena telah diberitahukan Surat Paksa; 
* pelunasan karena pelaksaan penyitaan, tetapi tanpa 

adanya tindakan lelang; 
* pelunasa karena penjualan melalui sita lelang. 

d. Saldo Piutang Pajak pada akhir Masa Pelaporan; 
e. Jumlah Surat permohonan angsuran pembayaran dan atau penundaan 

pembayaran; 
f. Jumlah penerbitan Surat Keputusan angsuran pembayaran atau penundaan 

pembayaran yang meliputi jumlah ketetapan dan juga jumlah tunggakan 
pajak; 

g. Jumlah Surat Keputusan Penolakan persetujuan angsuran pembayaran atau 
penundaan pembayaran dalam Masa Laporan dan sampai dengan Masa 
Laporan; 

h. Garansi dalam rangka pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran; 
i. Jumlah tindakan wan prestasi terhadap Surat Keputusan Persetujuan 

Angsuran atau Penundaan Pembayaran;     
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j. Jumlah tunggakan pajak yang tersisa sebagai akibat hasil penjualan sita lelang 
yang kurang dari jumlah utang pajak dan biaya penagihan yang seharusnya 
dilunasi Wajib Pajak.   

 Sistem Pelaporan ini sebenarnya tidak menjadi masalah karena telah 
diprogram sebagai keluaran komputer, sekalipun tidak semua data yang 
dilaporkan telah menjadi hasil kinerja yang harus dilaporkan. Kemudian 
masalah pembahasan pelaporan ini sekaligus juga menjadi pelaporan pada Tata 
Usaha Penagihan, karena kedua pekerjaan ini dikelola oleh Seksi yang sama.  
  
RANGKUMAN  
 
1. Penerimaan Surat Pengantar ketetapan adalah sebagai dokumen awal dari 

timbulnya piutang pajak yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) harus 
dilunasi paling lambat satu bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan. 
Apabila pada saat jatuh tempo tidak dilunasi maka baru dikatagorikan  
sebagai tunggakan piutang pajak.  
Catatan: 

Pengertian satu bulan adalah dari suatu tanggal ke satu hari tanggal 
sebelumnya pada bulan berikutnya, namun dalam praktek 
administrasi pajak tertulis dari tanggal sampai dengan tanggal yang 
sama bulan berikutnya, dan pengaturan yang demikian ini tidak 
perlu dipermasalahkan karena tidak satu pihakpun yang dirugikan.  

2. Perhitungan Piutang Pajak/ Tunggakan Pajak adalah sebagai berikut:  
a. Saldo awal piutang  pajak    Rp  ......a........... 
b. Penerimaaan Surat Pengantar Surat ketetapan pajak Rp  .......b.......... 
c. Penerimaan Daftar Nom. Penerimaan (SSP Lb.ke-2) (Rp .......c.........) 
d. Skep.Keberatan/ Putusan Banding, Surat Keputusan  

Pembetulan Kesalahan atau Surat Keputusan  
Penghitungan Peninjauan Kembali  (+/-)  Rp  .......d........... 

e. Skep.Penghapusan Piutang Pajak(-)    Rp  ......e .........  
Saldo piutang pd. suatu saat adalah                              (a+ b- c +/ - d - e) 
 
 
 
 
 



Administrasi Pajak  295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tata Usaha Dan Arus Dokumen Surat Pengantar 
Seksi TUP/Subseksi Tapsip Subsi Keb & 

1. Surat Pengantar Ketetapan Pajak, antara lain: 
a. Surat pengantar STP, SKPKB, dan SKP KBT; 
b. Daftar nominatif ketetapan; dan 

keputusan/putusan; serta 
c. Lembar ketetapan (original document A.1) 

2. Surat Pengantar Keputusan Penghapusan: 
a. Surat pengantar keputusan; 
b. Daftar nominatif keputusan; dan 
c. Lembar keputusan penghapusan PBK 

(original document A.2) 

1. Surat Pengantar: 
a. Surat pengantar keputusan; 
b. Daftar nominatif keputusan; 
c. Lembar surat (original document 

B.1) 
2. Surat Pengantar SSP lembar ke-2: 

a. Surat pengantar; 
b. Segi Hitung Rubrik; dan 
c. SSP lembar ke-2 (original document 

B.2) 

 
 (So. awal Tungg. Pajak ) + (A.1) – (A.2) +/- (B.2) – (B.2.) = (Tungg. akhir periode.) 

 
    Tata Usaha dan Penyaluran : 

a. Surat Pengantar; 

b. Daftar Nominatif; dan 

c.  Lembar Ketetapan/Keputusan/Putusan.    

                 
Surat Pengantar Daftar Nominatif Lembar Ket/Kep/Put 

Untuk pembentukan f.p.  
Arsipkan dalam map arsip 
surat pengantar per jenis pajak 
per tahun pajak 

Catat dalam: 
Kartu pengawasan 
Buku register pengawasan 
penagihan 

Diarsipkan dalam: 
Klaimban surat ketetapan 
Masukkan dalam daftar pengawasan 
Pencairan (yang dilekatkan pada 
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Arsipkan dalam map daftar 
nominatif per tahun penerbitan 

tahun pajak bagian dalam Klaimban) 

 
 

Pencatatan ini tidak perlu dilakukan manakala 
KPP telah menyelenggarakan Sistem Informasi 
Perpajakan dengan baik. 

 
Dalam hal penerimaan original dokumen selain Surat 
Ketetapan pajak tersebut menjadikan utang pajak menjadi 
lunas, maka diterbitkan Berita Acara Lunas dan Lembar 
ketetapan dipindahkan ke Klaimban Lunas dan tempatnya 
digantikan dengan Berita Acara Lunas. 
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4. Tata Usaha Penerbitan Surat Tagihan Pajak 
 

a. Daftar Piutang Pajak yang tidak/kurang 
bayar KP.RIKPA 4.36 

b. Lembar Pencatatan Pembayaran 
KP.RIKPA 4.36 A 

 
Kedua daftar ini : 
a. merupakan print out Komputer di Seksi Penagihan manakala Kantor Pajak 

telah menyelenggarakan administrasi dengan kompurisasi. 
b.  Apabila administarasi masih manual maka diambil dari Buku Regester 

Penagihan, Kartu Pengawasan Pembayaran dan/atau Daftar Pengawasan 
Pencairan.  

Setelah ditanda tangani Kasi Penagihan, maka 
diterukan ke petugas TUPP untuk di terbitkan 
Nota Perhitungan STP BP  

 

   Not. Hit. STP.Bunga Penagihan 

            KP.RIKPA.4.36 B                                     

 

 

Dicatat dalam: 

Buku Produksi Not Hit Bunga Penagihan   

                 KP.RIKPA 4.37   

 

 

Kemudian dibuatkan Surat Pengantar dan 
dikirimkan ke Unit kerja yang 
memproduksi surat ketetapan. 

 

Daftar Pengiriman Not Hit. STP.Bunga 
Penagihan – atau kode KP.RIKPA 4.38          

 

Unit Kerja Yang Memproduksi surat ketetapan menerbitkan 

* Daftar Pengantar STP Bunga Penagihan; 

* Lembar ketetapan Bunga Penagihan; dan 

* Daftar Nominatif STP Bunga Penagihan 

 

 

Unit Kerja Penagihan/ Tata Usaha Piutang Pajak 

Untuk di administrasikan 

5. Tata Usaha Pemberian Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Atau 
Penolakan Pemberian Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran 
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    Wajib Pajak      

 

    Srt.Permohonan                              ( 1)                            Petugas Penerima KP.RIKPA   4.1 

KP.Rikpa 4.1                                                           di Tempat Pelayanan Terpadu 

( rangkap 2) 

                               (2)  Kp.Rikpa 4.1 Bukti Tanda (2)                  (3)
    (lb.ke-2)          Terima 

                                                      (KP.Rikpa 4.2       

                                            lb.ke-2)                     KP.Rikpa 4.1 

                                                                                                                                              (lb.ke-1) dan 

                                                                                                                                  KP.Rikpa 4.2 

                                                                                                                                 (lb.ke-2 )  

 

Keputusan:                                                                                                                                  (4) 

 

KP.Rikpa 4.3 (Perst.Angs.)                             (5)                        BK.Regester Penerimaan 

KP.Rikpa 4.4 (Perst.Penun.)           melalui penelitian diterbitkan                KP.Rikpa 4.1 

KP.Rikpa 4.5 (Penolakan )                           Ps.9 ayat (4) KUP 

  (dibuat rangkap 3) 

 

                       

                           Setelah ditanda                                  Dicatat dalam : (6) 

                           Tangani KPP         (6)                          

        KP.Rikpa                                                                   Masing-masing 

        4.3/ 4.4./ 4.5       (7)                   Buku Regester 

                                                                                        (ada tiga Bk.Reg)                                                                                      

                                                   KP.Rikpa                                                      

                                                                  4.3/ 4.4/ 4.5 

                                                  ke Wajib Pajak  (8)  (9)                                                                      

                                                                  (Lb.Ke-1)                                                            
       Kp.Rikpa  KP.Rikpa.                 
       4.3/ 4.4/ 4.5 4.3/4.4/4.5                 
       ke Klaimban        ke Berkas Pe-
       Skp.      nagihan             

 

 

KP.Rikpa 4.3 - Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran; 

KP.Rikpa 4.4 - Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Penundaan Pembayaran;  

KP.Rikpa 4.5 - Surat Keputusan Penolakan Pemberian Angsuran/Penundaan Pembayaran 

6. Proses Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak   
 

Penyusunan Daftar Piutang Sangsi atau                                              Print out Komputer atau 

Daftar Piutang Pajak Yang Kemungki- sumber penyusunan           Kp.Rikpa 4.31/ 4.23/ 
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nan Tidak Tertagih ( KP.Rikpa 4.18 ) dikerjakan secara rutin           4.28 / Berkas Penag. 

 

 

 

                   Dari dafar KP.RIKPA 4.18 tsb. Di                    Surat Perintah Penelitian Setempat 

                          lakukan pemilihan untuk penelitian                             (KP.RIKPA 4.24 ) 

                          administrsi dan pemilihan setempat  

                              

Laporan Hasil Penelitian                                   Laporan Hasil Penelitian Setempat 

Administrasi (KP.Rikpa 4.26)                                        (KP.RIKPA 4.25 ) 

 

                                  KP.Rikpa 4.18 setelah dilakukan adjusment dengan 

                                       KP.Rikpa 4.25 dan Kp.Rikpa 4.26 di bukukan dalam 

                                         “ Buku Regester Usulan Penghapusan Piutang Pajak ”    

                                                             (KP.Rikpa 4.19 ) 

 

                                             Petikan KP.Rikpa 4.19 (2x) 

                                                  

                                                Dikirim ke  

                                                   

                                                        K a n w i l  

                                                      Setelah memberi per 

                                                                      setujuan kembali ke 

                                              Kantor Pelayanan Pajak          

                                                         Disusun usulan 

 

                                                         Disusun usulan 

                             Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak (6x) 

                                       KP.Rikpa 4.20 (1 lb.berlogo) 

                                                                    dikirim ke Kanwil (5x) 

 

                                                         K a n w i l 

                                                                     
     KP. Rikpa 4.20 (4 x) di 
                                                                      Tambah dengan : 
                                                                     KP.Rikpa 4.21a (4x)        

Kantor Pusat DJP/Dit.Rikpan                                                           

SOAL-SOAL LATIHAN 
 
 Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan Tata Usaha 
Piutang Pajak, maka bersama ini disertakan soal-soal latihan yang dapat dijawab 
oleh para pembaca buku ini. Kemampuan memecahkan atau menjawab soal-
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soal latihan berikut ini merupakan bukti kemampuan pemahaman terhadap Bab 
yang dibahas. 
1. Jelaskan apa saja yang dikirim dari unit kerja yang memproduksi surat 

ketetapan dalam kaitannya dengan Surat Ketetapan Pajak? serta sebutkan 
langkah-langkah penelitian apa saja terhadap pengiriman tersebut sebelum 
diberikan Bukti Penerimaan! 

2. Di dalam Tata Usaha Piutang Pajak ada beberapa original dokumen yang 
ditatausahakan, jelaskan jenis-jenis original dokumen dimaksud!  

3. Jelaskan bagaimana sistem penyimpanan dokumen lembar ketetapan di unit 
kerja tata usaha piutang pajak? 

4. Jelaskan apa manfaat dari daftar ”Daftar Pengawasan Pencairan Pitang 
Pajak” yang dilekatkan dalam Klaimban lembar surat ketetapan pajak ?    

5. Mengapa lembar SKPLB tidak dikirim ke unit kerja Penagihan oleh unit 
kerja yang memproduksi surat ketatapan? Lantas bagaimana tata cara 
melakukan kompensasi kelebihan kredit pajak tersebut atas utang pajak yang 
belum lunas di satu pihak, sedangkan di pihak lain unit kerja  Penagihan 
yang mengetahui jumlah utang pajak yang belum lunas tidak menerima 
lembar SKPLB? 

6. Sekalipun Kantor Pelayanan pajak telah menyelenggarakan Sistem 
Informasi Perpajakannya di dalam tata usaha perpajakan, akan tetapi unit 
kerja tata usaha pada Seksi Penagihan tetap harus membentuk File 
Penagihan di dalam komputernya agar tata usaha penagihan secara 
komputerisasi dapat dilaksanakan. Jelaskan bagaimana tata cara 
pembentukan File Penagihan tersebut ? 

7. Di dalam pembentukan File Penagihan tersebut dapat saja tidak berhasil 
atau gagal. Jelaskan apa saja yang menjadikan sebab ketidakberhasilan 
tersebut ? dan bagaimana langkah  tata usaha selanjutnya ? 

8. Tata Usaha Piutang Pajak menerima Surat Pengantar Keputusan 
Keberatan/Putusan Banding atas PT. Percaya Diri yang diterbitkan per 15 
Desember 2001 dari Seksi unit kerja Keberatan, yang intinya terhadap 
SKPKB Nom. 045/ 206/ ’99/ 031/ ’00 yang diterbitkan per 20 Agustus 2000 
diterima seluruhnya atau Utang Pajak dikurangi sampai habis. 
Pertanyaan: 
Jelaskan tindak lanjut pekerjaan Tata Usaha Piutang Pajak yang harus 
dikerjakan dalam rangka penerimaan Surat Pengantar Keputusan 
Keberatan/ Putusan Banding tersebut  apabila : 
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a. Terhadap utang pajak sebesar Rp 348.000.000,- (pokok yang kurang 
dibayar ditambah sanksi administrasi) tersebut sama sekali belum 
dilakukan pembayaran? 

b. Terhadap utang pajak tersebut telah dilakukan pelunasan dengan 
pembayaran  per 15  Januari ’01.   

c. Bahwa terhadap pelunasan per 25 Januari 2001 tersebut telah 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan sebesar Rp 
12.000.000,- dan telah dibayar lunas per 10 Februari 2001. 

d. Bagaimana halnya apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 
Rp 348.000.000,- tersebut dilakukan kompensasi dengan utang pajak 
yang lain, dari mana imbalan bunga diberikan? 

e. Bagaimana halnya apabila Surat Tagihan Pajak sebagaimana tersebut 
butir c belum dibayar sama sekali oleh Wajib Pajak ?  

9. Jelaskan bagaimana tata usaha penerimaan SSP lembar kedua dari unit kerja  
Penerimaan/Rekonsiliasi? 

10. Jelaskan bagaimana tata cara menerbitkan STP Bunga Penagihan atas suatu 
Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran? Dan apa 
yang terjadi apabila Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan tersebut tidak 
atau lupa diterbitkan ?     

11. Jelaskan tindakan apa yang harus dilakukan tata usaha penagihan apabila 
lembar ke-3 (ketiga) SSP telah ada, sedangkan lembar ke-2 nya yang 
seharusnya telah ada tetapi ternyata belum/tidak ada? 

12. Kemungkinan apa saja yang terjadi, apabila lembar kedua SSP tersebut 
ternyata tidak ada? 

13. Mengapa lembar SKPLB tidak di kirim ke Unit kerja Penagihan oleh Unit 
kerja yang memperoduksi surat ketetapan? Lantas bagaimana tata cara 
melakukan kompensasi kelebihan kredit pajak tersebut atas utang pajak yang 
belum lunas sewaktu penerbitan SKPLB dimaksud?   

14. Suatu SKPKB atas nama “PT. Bangun Diri” Tahun Pajak ’00 Nomor 021/ 
206/ ’00/ 031/ ’01 yang diterbitkan per 10 Oktober 2001 dengan rincian 
sebagai berikut Pokok Pajak yang belum dibayar Rp 200.000.000,- dan saksi 
administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp 40.000.000,-. Wajib Pajak 
mengajukan permohonan penundaan pembayaran sampai dengan 30 Mei 
2002. 
Pertanyaan: 
a. Jelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak di dalam 

upaya pengajuan penundaan pembayaran tersebut ? 
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b. Kapan Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan dari persetujuan 
penundaan pembayaran tersebut harus diterbitkan dan hitunglah 
besarnya STP tersebut ! 

c. Apabila atas permohonan penundaan pembayaran tersebut disetujui 
untuk dilakukan angsuran pembayaran sebanyak 5 x (lima kali) mulai 02 
Januari 2002 dan Wajib Pajak menyetujui kebijaksaan dimaksud. 
Buatlah Nota Perhitungan persetujuan pemberian angsuran pembayaran 
tersebut? 

d. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak atas Bunga 
Penagihan angsuran pembayaran tersebut? jelaskan jawaban saudara! 

15. Dalam Surat Pengantar Ketetapan terdapat lembar ketetapan dengan 
menggunakan Nomor Ketetapan  21A/ 205/ ‘00/ 031/ ‘02 . 
Pertanyaan : 
a. Bacalah apa yang dimaksud dengan nomor ketetapan dimaksud? 
b. Berikan komentar saudara terhadap nomor ketetapan dimaksud! 

16. Jelaskan kapan Piutang Pajak secara tata usaha dapat diusulkan untuk 
dihapuskan? 

17. Apakah Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak tersebut perlu di 
kirimkan kepada Penanggung Pajak, jelaskan jawaban saudara? 

18. Jelaskan apa kira-kira yang menjadi dasar Kantor Wilayah melakukan 
koreksi terhadap Daftar Petikan Usulan Penghapusan Piutang Pajak 
(KP.Rikpa.4.19) yang diajukan oleh pihak KPP? 

19. Apakah utang pajak yang dihapuskan tersebut merupakan obyek pajak 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf  k 
UU.PPh? 

20. Mengapa terhadap keputusan Menteri Keuangan tersebut harus dibuat 
petikan Surat Keputusan Penghapusan Tunggakan Pajak? 

21. Jelaskan menurut pendapat saudara mengapa didalam perpajakan yang 
menganut self assessment system sampai terjadi tunggakan pajak yang 
menumpuk, sehingga perlu dilakukan penagihan ? 

22. Berikan pendapat saudara terhadap utang pajak yang sampai kedaluwarsa 
tersebut! 

23. Terhadap utang pajak yang telah kedaluwarsa tersebut, bagaimana halnya 
apabila karena kurang mengertinya Wajib Pajak, dia tetap melunasinya? 
Berikan pendapat saudara! 

24. Jelaskan mengapa lembar surat ketetapan pajak yang telah lunas harus 
dibuat BA. Lunasnya dan kearsipannya dipisahkan? 
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25. Jelaskan apa perbedaan dan persamaan antara keputusan keberatan yang 
menerima seluruhnya (mengurangi sampai habis) dengan membatalkan 
Surat Ketetapan Pajak ? 

26. Terhadap keputusan yang membatalkan ketetapan pajak, bagaimana halnya 
apabila terhadap ketetapan tersebut telah diterbitkan STP bunga penagihan? 

27. Apakah terhadap keputusan yang menerima seluruhnya atau mengurangi 
sampai dengan habis atau membatalkan surat ketetapan pajak maka apakah 
Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan keberatan terhadap Surat 
Tagihan Pajak Bunga Penagihan yang telah terlanjur ditetapkan? 

28. Selama lembar ke-dua dari SSP yang belum ada, maka Wajib Pajak 
dianggap belum membayar, sekalipun berdasarkan lembar ke-tiga SSP 
sudah lunas. Berikan pendapat bebas saudara terhadap kasus ini?    

29. Setelah lembar ketetapan dipindahkan ke Kantor Pajak lain  atau ”Lunas 
Sementara,” ternyata Wajib Pajak membayar lunas utang pajak tersebut di 
Kantor Pajak yang lama. Jelaskan bagaimana penanganannya! 

30. Apabila lembar ketetapan berdasarkan nomor urut dalam arsip Klaimban 
surat ketetapan tidak ada dan ”Berita Acara Lunas” sebagai pengganti juga 
tidak ada. Jelaskan kemungkinan apa sebagai pengganti? 

31. Di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tidak diatur prioritas 
penagihan pajak atas suatu piutang pajak. Jelaskan bagaimana Tata Usaha 
Piutang Pajak menyikapi kasus ini dalam hal terjadi permintaan konfirmasi 
piutang Pajak dalam rangka menerima kompensasi pembayaran? 
             

 
 
UMPAN BALIK 
 
 Setelah saudara selesai mempelajari materi yang dikemukakan dan 
mencoba memecahkan soal-soal latihan dan tes formatif maka disini diberikan 
jawaban soal-soal latihan tersebut sebagai umpan balik, dan saudara dapat 
menguji diri saudara sendiri sampai dimana pemahaman materi sebagai langkah 
persiapan aplikatif. 
1. Pengiriman lembar surat ketetapan dari Seksi TUP/ Korlap Tapsip ke Seksi 

Peagihan/Korlap TUPP adalah dalam bentuk: 
a. Surat Pengantar ketetapan; 
b. Daftar Nominatif; dan 
c. Lembar ketetapan. 
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Langkah Penelitian yang harus dikerjakan antara lain: 
a. Jumlah lembar ketetapan haruslah sama dengan jumlah dalam daftar 

nominatif dan jumlah ini harus sama dengan jumlah ketetapan dalam 
kolom 2 Surat Pengantar ketetapan; 

b. Nomor surat ketetapan dari lembar ketetapan terakhir haruslah sama 
dengan jumlah ketetapan pada kolom 4 (empat) yakni jumlah sampai 
dengan saat ini;  

c. Setelah semua ini dikerjakan dilakukan cek dalam komputer Seksi 
Penagihan atau dilakukan pembentukan file penagihan dan dipastikan 
akan berhasilnya pembentukan tersebut. Apabila pembentukan file 
penagihan tidak berhasil maka dapat dipastikan ada kesalahan di dalam 
penerbitan surat ketetapan pajak yaitu tidak dilakukan melalui sistem, 
oleh karena itu dalam Surat Pengantar dan juga Daftar Nominatif dicatat 
bahwa “Pembentukan File Penagihan gagal” dan diberitahukan ke Seksi 
TUP. Korlap Tapsip untuk mengulang kembali pekerjaannya. 

2. Jenis-jenis original dokumen yang ditatausahakan di Seksi Penagihan adalah: 
a. Surat ketetapan pajak bersifat menambah piutang pajak (+) 
b. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 2 dan atau lembar ke 3 yang 

bersifat mengurangi besarnya piutang pajak (-), termasuk dalam 
pengertian ini adalah Pemindah Bukuan (Pbk) dan Surat Perhitungan 
(SPH); 

c. Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding dan Surat Keputusan 
Pembetulan yang bersifat dapat mengurangi atau menambah besarnya 
piutang pajak (+/-); 

d. Surat Keputusan Penghitungan Peninjauan Kembali, yang bersifat 
mengurangi jumlah piutang pajak (-); 

e. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang bersifat mengurangi 
besarnya jumlah piutang pajak.  

3. Lembar surat ketetapan pajak yaitu lembar STP, lembar SKPKB dan 
lembar SKPKBT disimpan dalam “Klaimban Surat Ketetapan Pajak” yang 
diatur per jenis pajak, per jenis ketetapan, per tahun pajak dan urut nomor 
ketetapan, yang sebelumnya lembar tersebut dicatat terlebih dahulu dalam 
Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak. 

4. Kegunaan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (untuk pajak-pajak 
pusat formulir kode KP.Rikpa 4.28) yang ditempelkan pada bagian dalam 
Klaimban surat ketetapan adalah sebagai sarana pengawasan isi Klaimban, 
sehingga tidak perlu setiap kebutuhan untuk mengetahui keadaan utang 
pajak/tunggakan pajak harus membuka lembar-lembar surat ketetapan yang 
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ada didalam Klaimban. Hal ini untuk menghindari lembar-lembar dokumen 
tersebut rusak. 

5. Penerbitan SKPLB tidak menambah besarnya piutang pajak sehingga tidak 
perlu dikirim ke Seksi Penagihan sebagai unit kerja yang menangani piutang 
pajak; 

6. Pembentukan file penagihan adalah sangat penting, sebab dengan 
terbentuknya file penagihan maka tata usaha dan tindakan penagihan 
selanjutnya dapat dilakukan dari keluaran komputer. Adapun tata cara 
pembentukan file penagihan dapat membaca materi pembelajaran yang ada. 

7. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan gagalnya pembentukan file 
penagihan adalah : 
a. Penerbitan surat ketetapan pajak tidak dilakukan dalam sistem (melalui 

SIP), sekalipun dengan komputer namun komputer sebagai mesin ketik; 
b. Ada kemungkinan penerbitannya telah melalui sistem namun pada saat 

mencetak keluaran Surat Pengantar atau Daftar Nominatif ada 
kerusakan komputer sehingga pembentukan file penagihan gagal; 

c. Ada kemungkinan penerbitan surat ketetapan pajak telah dilaksanakan 
melalui sistem, namun ada kerusakan jaringan komputer antara Korlap 
Tapsip dengan Seksi Penagihan.  

8. Beberapa Uraian sebagai berikut: 
a. SKPKB No. 045/ 206/ ‘99/ 031/ ’00 sebesar Rp 348.000.000,- (icl. 

sanksi adm.) tersebut menurut keputusan keberatan yang dikurangkan 
sampai dengan habis dan terhadap utang pajak tersebut sama sekali 
belum dibayar, hal-hal yang perlu diperhatikan disini antara lain adalah: 

• bahwa proses tata usaha penerimaan surat pengantar keberatan 
dilakukan sebagaimana petunjuk dalam materi pembelajaran; 

• karena belum lunas maka lembar skp masih di dalam Klaimban skp. 

• atas keputusan keberatan tersebut dibuatkan Berita Acara Lunas 
Karena Keputusan Keberatan (rangkap 3); 

• Lembar surat ketepan dikeluarkan dari dalam Klaimban dan diganti 
dengan lembar pertama Berita Acara Lunas dan lb. Ke-3 dikirimkan 
kepada Wajib Pajak. 

• Lembar surat ketetapan yang lunas melalui keputusan keberatan 
beserta Surat Keputusan Keberatan dan lembar ke-2 BA Lunas yang 
dilekatkan pada lembar surat ketetapan pajak dipindahkan kedalam 
Klaimban Skp. yang Lunas 
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b. Dalam kasus soal huruf (b) Wajib Pajak telah melunasi utang pajak pada 
tanggal 15 Januari 2001. Hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh Tata 
Usaha Piutang Pajak adalah : 

• Tata cara penerimaan Surat Pengantar Penerimaan dilakukan 
sebagaimana petunjuk dalam materi pembelajaran;   

• Bahwa karena utang pajak sudah lunas maka dengan sendirinya 
Lembar surat ketetapan pajak sudah tidak berada di Klaimban surat 
ketetapan pajak, akan tetapi sudah berada dalam Klaimban Lembar 
Skp Lunas, berikut dengan Berita Acara Lunas yang dibuat pada saat 
bukti pembayaran diadministrasikan di TUPP, sehingga pembuatan 
Berita Acara Lunas disini tidak diperlukan lagi, kecuali pihak TUPP 
biasa menunda-nunda pekerjaan sehingga BA Lunas belum dibuat; 

• Yang perlu dikerjakan adalah bahwa Tata Usaha Piutang Pajak harus 
membuat perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A KUP, dan dikirimkan ke 
Seksi penerimaan dan Keberatan/Subseksi Rekonsiliasi untuk 
diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran, 
sebagai berikut: 
Kelebihan pembayaran adalah Rp 348.000.000,- 

• Perhitungan tambahan imbalan bunga : 
(15/1-’01  s.d.  15/12-’02 ) atau 22% x 348.000.000,-  Rp 76.560.000,- 

c. Jumlah pengembalian di tambah imbalan bunga Rp 424.560.000,- 
Dalam kasus huruf (c) adalah lain lagi, dimana atas keterlambatan 
pelunasan tersebut telah diterbitkan SPT Bunga Penagihan sebesar Rp 
12.000.000,- per 25 Januari 2001 yang dibayar lunas per 10 Pebruari 
2001. Dalam hal yang demikian ini yang perlu dilaksanakan oleh Tata 
usaha Piutang Pajak adalah: 

• Tata cara penerimaan Surat Pengantar Keputusan Keberatan adalah 
sebagaimana petunjuk dalam materi pembelajaran; 

• Lembar surat ketetapan pajak sebagaimana pada soal (b) dengan 
sendirinya sudah berada di Klaimban Skp Lunas, sehingga 
BA.Lunas tidak perlu diterbitkan lagi; 

• Menerbitkan perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A KUP sebagai berikut: 

 

- Kelebihan pembayaran utang pajak (per15/1/01) Rp 348.000.000,- 

- Kelebihan pembayaran STP.BP. (per 10/2/01)  Rp   12.000.000,- 
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- Kelebihan pembayaran    Rp 360.000.000,-   
Pembayaran imbalan bunga: 

- Kelebihan pembayaran utang pajak                        Rp  76.560.000,- 

- Kelebihan STP bunga ( 10/2/01 s.d. 15/12/01) : 
10 x 2%= 20% x Rp 12.000.000,-                           Rp    2.400.000,- 
Jumlah pengembalian dan imbalan  bunga            Rp 438.000.000,- 
Catatan : 
Penghitungan pembayaran imbalan bunga ini dilakukan oleh 
TUPP apabila memang juklak pelaksanaan pembayaran 
imbalan bunga diberikan kepada TUPP.  

d. Dalam kasus pertanyaan butir (d), dimana sebagian atau mungkin 
seluruhnya dari pengembalian kelebihan pembayaran tersebut 
dikompensasikan terhadap utang pajak yang lain, dari mana pemberian 
imbalan bunga diberikan? Sebagai jawaban yang saya berikan adalah 
bahwa pemberian imbalan bunga tetap diberikan atas dasar jumlah 
pengembalian sebagai akibat dari keputusan keberatan atau putusan 
banding dengan tidak memperhatikan apakah jumlah pengembalian 
tersebut dikompensasikan dengan utang pajak yang lain atau tidak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUP. Sebagai alasan yang saya 
berikan adalah bahwa imbalan bunga ini diberikan  karena kepatuhan 
Wajib Pajak terhadap pelaksanaan undang-undang, sedangkan masih 
adanya utang pajak yang lain selain tidak ada kaitannya dengan 
pelaksanaan Pasal 27A KUP, juga mungkin ada pertimbangan-
pertimbangan lain yang dinilai oleh Wajib Pajak tidak melanggar hukum, 
misalnya sedang diajukan pembetulan kesalahan, atau Peninjauan 
Kembali atau kesalahan administrasi pihak KPP.    

e. Di dalam praktek imbalan bunga tersebut oleh Kantor Pajak diberikan 
terhadap jumlah pengembalian setelah dilakukan kompensasi 
pembayaran utang pajak yang lain, atau kadangkala tidak diberikan sama 
sekali karena dinilai Wajib Pajak tidak tahu, hal ini disebabkan karena :   

• Penjabaran pengertian Pasal 11 KUP yang salah. Pasal 11 KUP 
hanya menyangkut kelebihan pembayaran karena adanya SKPLB 
Pasal 17 atau Pasal 17B atau Pasal 17C KUP; 

• Pemberian imbalan bunga dilaksanakan oleh Unit kerja Penerimaan/ 
Rekonsiliasi, bukan oleh Penagihan, sehingga pertimbangan 
penerimaan negara lebih menonjol dibandingkan dari pertimbangan 
pelaksanaan hukum, dengan tanpa disadari bahwa pelanggaran hak 
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Wajib Pajak tersebut pada dasarnya adalah merupakan bumerang 
terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 

Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan per  Januari-‘01 sama sekali 
belum dibayar oleh Wajib Pajak. Permasalahan yang timbul disini 
adalah: 

• Bahwa Piutang Pajak dalam bentuk Surat Tagihan Pajak atas bunga 
penagihan tersebut adalah cacat hukum, karena utang pokoknya 
sendiri melalui keberatan dikurangi sampai habis. 

• Berdasarkan pertimbangan nomor e.1 tersebut dimuka dengan 
sendirinya STP tersebut tidak dapat ditagih, bahkan harus 
dihapuskan, dan masalahnya disini adalah bagaimana cara 
menghapuskannya ? 

- penghapusan melalui ketentuan Pasal 36 KUP mensyaratkan 
adanya permohonan Wajib Pajak, dan sudah dengan sendirinya 
disini Wajib Pajak tidak mau; 

- melalui pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 
KUP sudah dengan sendirinya tidak dapat dilakukan; 

- satu-satunya cara adalah dengan melalui penghapusan piutang 
pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 KUP, dan selama proses 
penghapusan tindakan penagihan tidak dilaksanakan. 

9. Pengiriman Lembar ke dua Surat Setoran Pajak (SSP) dari Korlap 
Rekonsiliasi meliputi antara lain: 

• Surat pengantar SSP; 

• Segi Hitung Rubrik (SHR); dan 

• Lembar Surat Setoran Pajak. 
Setelah diteliti semua akan kebenarannya, selanjutnya dicek dalam file 
penagihan pada komputer Seksi Penagihan. Kemudian ketiga dokumen 
tersebut diarsipkan ke masing-masing tempatnya. Khusus SSP yang 
diarsipkan dalam lembar ketetapan pajak tersebut menyebabkan piutang 
pajak menjadi lunas, maka pejabat Tata Usaha Piutang Pajak menerbitkan 
 “Berita Acara Lunas ” rangkap dua dan lembar kedua dimasukkan ke 
Klaimban surat ketetapan pajak menggantikan lembar ketetapan pajak yang 
dikeluarkan, lembar kesatu bersama-sama dengan surat ketetapan pajak 
yang telah lunas dipindahkan ke “Klaimban Lunas” 

10. Atas suatu Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran diterbitkan 
STP Bunga Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf 
c jo Pasal 19 ayat (2) KUP pada setiap bulan sebelum jatuh tempo angsuran 
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diberikan. Apabila penerbitan STP Bunga Penagihan tersebut tidak atau 
terlupa diterbitkan maka sebagai akibatnya adalah kemungkinan terjadi 
saldo negatif piutang pajak, dan ini tidak benar! 

11. Tata cara penyimpanan lembar ketetapan adalah dimasukkan dalam 
Klaimban Surat Ketetapan Pajak, per jenis pajak dan per tahun pajak secara 
urut nomor ketetapan. 

12. Manfaat daftar KP. Rikpa 4. 28 (Daftar Pengawasan Pencairan) yang 
dilekatkan kepada Klaimban lembar ketetapan adalah sebagai alat 
pengawasan terhadap lembar ketetapan itu sendiri, sehingga dimungkin- kan 
dihindarkan dari kerusakan. 

13. Lembar SKPLB tidak dikirimkan ke Seksi Penagihan karena SKPLB itu 
sendiri tidak menimbulkan piutang pajak. Dalam kasus demikian maka 
Seksi Penagihan dan Keberatan yang menerima SKPLB wajib meminta 
konfirmasi daftar piutang pajak ke Seksi Penagihan/Korlap TUPP untuk 
bahan pemindahbukuan atas kelebihan yang akan dikembalikan apabila 
ternyata ada utang yang lain.  

14. Uraian sebagai berikut: 
a. Persyaratan yang harus dipenuhi di dalam mengajukan penundaan 

pembayaran adalah sebagai berikut : 

• diajukan (melalui formulir yang ditentukan) sebelum jatuh tempo 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) KUP  
tiba; 

• melampirkan alasan sebagai dasar pengajuan penundaan 
pembayaran, yakni berupa Laporan Keuangan sementara berikut 
analisanya yang menggambarkan keadaan likuiditas perusahaan 
mengalami kesulitan yang bersifat sementara; 

• menyertakan jaminan pelunasan utang baik berupa harta gerak 
maupun harta tidak bergerak atau garansi bank; (catatan penulis 
garansi bank lebih diutamakan untuk utang-utang yang besar); 

b. Dalam undang-undang pajak maupun dalam petunjuk pelaksanaan kerja 
tidak diatur : 

• kapan Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan karena penundaan 
pembayaran harus diterbitkan ; 

• apakah pengertian penundaan pembayaran utang tersebut termasuk 
dalam pengertian penundaan bunga penagihan karena utang pajak 
tidak dibayar pada saat jatuh tempo ? 
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Penundaan pembayaran yang diminta adalah sampai dengan tanggal  
30 Mei 2002 sehingga berdasarkan pengertian Pasal 19 ayat (2) jo 
ayat (1) (yaitu dari redaksi “... atau sampai dengan saat penerbitan 
Surat Tagihan Pajak.” dapat saja STP Bunga Penagihan diterbitkan 
untuk setiap bulan dan dibayar sebelum Surat Keputusan 
Persetujuan Penundaan itu sendiri dibayar, sekalipun terasa janggal. 
Akan tetapi dapat juga diterbitkan pada tanggal dan bulan saat 
pelunasan utang pajak, dengan resiko terjadinya utang STP Bunga 
Penagihan setelah pelunasan utang pajak melalui penundaan 
pembayaran;  

c. Permohonan Penundaan Pembayaran ditolak dan diberikan persetujuan 
pemberian angsuran pembayaran sebanyak 5 x (lima kali) mulai 02 
Januari 2002. Nota Perhitungan angsuran pembayaran adalah sebagai 
berikut: 

 
 
 

Angs Tgl Pokok Perhitungan bunga Bunga Angs 
1 2 jan 48.000.000,- 2 2% 200.000.000,- 8.000.000,- 56.000.000,- 
2 2 feb 48.000.000,- 1 2% 160.000.000,- 3.200.000,- 52.200.000,- 
3 2 mar 48.000.000,- 1 2% 120.000.000,- 2.400.000,- 50.400.000,- 
4 2 apr 48.000.000,- 1 2% 80.000.000,- 1.600.000,- 49.600.000,- 
5 2 mei 48.000.000,- 1 2% 40.000.000,- 800.000,- 48.800.000,- 
  240.000.000,-    16.000.000,- 256.000.000,- 

d. Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan diterbitkan setiap bulan yang 
dimulai pada saat penerbitan (per tanggal ’02). Surat Keputusan 
Persetujuan Pemberian Angsuran Pembayaran dengan tanggal 
penerbitan yang sama. 

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ke-21 A dari PPh orang pribadi 
tahun 2000 yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh KPP  031. Penerbitan 
SKPKB tersebut dapat dipastikan: 
a. diluar sistem atau manual; 
b. ada kekeliruan pemberian nomor ketetapan yaitu kombinasi nomor dan 

abjad, sehingga andaikata disobekpun tidak ada alat kontrol; 
c. kemungkinan adanya unsur-unsur pidana yang melatarbelakangi 

penerbitan SKPKB dimaksud;                    
16. Piutang Pajak yang dihapuskan haruslah memenuhi syarat-syarat sbb: 
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a. Piutang Pajak yang dihapuskan benar-benar tercantum dalam dalam 
tunggakan pajak dan telah dilakukan upaya penagihan sebagaimana 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Piutang Pajak tersebut kemungkinan tidak dapat ditagih lagi karena 
Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang 
didukung dengan surat keterangan dari Pemda; 

c. Piutang Pajak atas Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang tidak 
diketemukan lagi alamatnya dalam upaya pelaksanaan penagihan 
setempat; 

d. Piutang Pajak oleh Wajib Pajak yang telah tidak memiliki harta lagi 
sebagai  jaminan pembayar pelunasan utang pajak; 

e. Piutang Pajak yang telah nyata-nyata daluwarsa. 
17. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak tidak perlu dikirimkan kepada 

Wajib Pajak, karena sifat penghapusan piutang ini adalah dilakukan secara 
jabatan, dan juga untuk menghindari perbuatan yang menyimpang yaitu 
penghapusan piutang karena adanya hubungan tertentu antara Pejabat 
dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

18. Sebenarnya tidak ada alat pengawasan dari Kanwil untuk menolak 
penghapusan piutang pajak. Penolakan Kanwil terhadap beberapa piutang 
pajak yang diusulkan adalah lebih kepada pertimbangan jumlah besarnya 
piutang pajak dan faktor lain yang bersifat negatif dari manusia terhadap 
manusia lainnya. 

19. Sebenarnya semua bentuk keuntungan karena pembebasan utang adalah 
penghasilan sebagai obyek pajak penghasilan. Namun demikian dalam kasus 
penghapusan utang pajak adalah lain, karena unsur-unsur yang 
menyebabkan penghapusan  piutang pajak tidak memungkinkan lagi untuk 
menagih utang yang ada, apalagi dengan menimbulkan utang lagi.  

20. Keputusan Penghapusan dari Menteri Keuangan adalah dilakukan diluar 
sistem administrasi  piutang pajak sehingga masing-masing rekening Wajib 
Pajak tidak berkurang atau hapus. Tujuan dari penerbitan petikan  Surat  
Keputusan masing-masing Wajib Pajak adalah untuk menghapuskan utang 
pajak dalam rekening masing-masing Wajib Pajak. 

21. Di dalam self assessment system maka sebenarnya surat ketetapan pajak 
timbul hanya sekedar karena adanya koreksi terhadap perhitungan Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak yang secara formal adalah tidak benar yang 
bukan merupakan pidana pelanggaran maupun pidana kejahatan. 
Tunggakan pajak yang menumpuk dan membesar dan tidak dapat tertagih 
hanya mungkin timbul karena mekanisme pelaksanaan hukum yang kurang 
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benar, baik mekanisme pelaksanaan hukum pada saat pemeriksaan maupun 
mekanisme pelaksanaan hukum penagihan pajak. 

22. Kedaluwarsanya utang pajak dalam self assessment system hanya ada dua 
kemungkinan yaitu penerbitan Skp yang terlambat dan ini sangat tidak 
mungkin terjadi mengingat daluwarsa ketetapan pajak adalah sepuluh tahun, 
atau tindakan  penagihan pajak yang tidak benar menurut ketentuan hukum. 

23. Daluwarsa adalah keadaan lewat waktu untuk melakukan penagihan pajak. 
Jadi apabila Wajib Pajak membayar utang pajak dengan kemauan sendiri 
adalah sah-sah saja. Yang tidak dibenarkan adalah karena kekurangtahuan 
Wajib Pajak sekalipun telah kedaluwarsa tetap dilakukan penagihan pajak. 

24. Pemisahan Lembar ketetapan yang sudah lunas dengan pertimbangan agar 
ada ketertiban dalam pelaksanaan administrasi dokumen asli piutang pajak 
serta agar terjadi konsentrasi penagihan pajak terhadap lembar ketetapan 
yang belum lunas. 

25. Persamaan keputusan keberatan yang menerima seluruhnya atau 
mengurangi sampai habis dengan pembatalan surat ketetapan pajak adalah 
bahwa keduanya menjadikan tidak ada lagi pajak yang terutang dalam surat 
ketetapan di maksud. Sedang perbedaannya adalah bahwa pembatalan 
mengandung maksud bahwa penerbitan dan atau perhitungan surat 
ketetapan pajak semula adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar, 
sedangkan apabila pengurangan sampai habis atau menerima seluruhnya 
mengandung maksud bahwa ada suatu kesalahan dalam menentukan 
perhitungan besarnya pajak yang terutang. 

26. Oleh karena surat ketetapannya saja dibatalkan maka dengan sendirinya 
Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan pun juga batal demi hukum 
sekalipun Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan keberatan maupun 
Kantor Pajak tidak menghapuskan/membatalkan Surat Tagihan Pajak 
dimaksud. 

27. Pendapat yang mengharuskan Wajib Pajak mengajukan permohonan 
keberatan terhadap Surat Tagihan Pajak adalah pendapat yang salah 
cenderung sesat yang tidak menghargai tindakan Wajib Pajak yang patuh 
hukum. Pendapat ini akan cenderung menimbulkan masalah 
kekurangpuasan yang menyakitkan hati dari pihak Wajib Pajak manakala 
keputusan keberatan/putusan banding mengurangi sampai habis di satu 
pihak, sedangkan dipihak lain penyelesaian keberatan memakan waktu yang 
berlarut-larut, sehingga Wajib Pajak sangat dirugikan dalam kepentingan 
likuiditasnya. Dalam kasus ini seharusnya terhadap Surat Tagihan Pajak 
yang sudah terlanjur diterbitkan apalagi sudah dilunasi adalah dikurangkan 
sampai habis atau dibatalkan secara jabatan. 
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28. Pendapat demikian ini adalah salah karena pada dasarnya pendapat ini 
didahului dengan praduga bersalah, yaitu kekhawatiran Wajib Pajak 
memalsukan bukti pembayaran dengan tanpa diikuti upaya pengujian 
terhadap sistem yang telah ditetapkan. Kasus demikian ini dapat saja 
menimbulkan masalah manakala keputusan keberatan/putusan banding 
menerima seluruhnya di satu pihak sedang di pihak lain lembar kedua bukti 
pembayaran belum ada di Kantor Pajak.   

29. Sekalipun bahwa lembar surat ketetapan pajak telah dipindahkan ke Kantor 
Pajak lain maka bukan berarti nomor surat ketetapan adalah berubah atau 
diubah. Oleh karena nomor surat ketatapan tidak berubah maka 
pemindahan pembayaran tersebut cukup digunakan Surat Perhitungan (di-
SPH-kan) ke Kantor Pajak yang lain tersebut dan bukti pembayaran tersebut 
kirimkan ke Kantor Pajak yang baru, jadi tidak perlu dengan cara 
pemindahbukuan. 

30. Apabila nomor urut surat ketetapan pajak tidak ada dalam arsip Klaimban 
surat ketetapan serta Berita Acara lunasnya juga tidak ada maka hanya dua 
kemungkinan, yaitu: 
a. ada kesalahan dalam penerimaaan Surat Pengantar Ketetapan Pajak, 

yaitu unit kerja Tata Usaha Piutang Pajak menerima Surat Pengantar 
yang dibuat dengan tidak benar, dan ini cukup mahal dibayar; atau 

b. Lembar ketetapan tersebut dapat dianggap hilang dari tempatnya, lepas 
karena kesalahan pada waktu penerimaan Surat Pengantar maupun tidak 
dan hilangnya lembar ketetapan tersebut sudah merupakan bentuk 
tindak pidana menghilangkan dokumen negara yang dapat 
menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. 

31. Baik di dalam sistem perundang-undangan maupun dalam prosedur kerja 
Tata Usaha Penagihan Pajak, tidak dijelaskan tata urutan atau prioritas utang 
pajak (dalam arti tunggakan utang pajak) mana yang harus dilunasi atau 
menerima kompensasi pembayaran atau pemindah bukuan dari kelebihan 
pembayaran pajak baik kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
(SKPLB) maupun dalam Pasal 27 A ayat (1) dan (2). Penulis memberikan 
saran di Modul ini agar urutan prioritas tersebut sebagai berikut : 
Urutan ke-1: terhadap utang biaya penagihan, apabila nyata-nyata 

Penanggung Pajak belum membayar biaya penagihan yang 
meliputi biaya pemberitahuan Surat Paksa, biaya pelaksanaan 
penyitaan, biaya pengumuman lelang, biaya penitipan barang, 
biaya tambahan biaya penagihan dan biaya-biaya lainnya yang 
berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak; 
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Urutan ke -2:STP Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf  b, karena pada 
dasarnya STP ini bersifat kreditable atau harus dikreditkan 
kepada perhitungan pajak penghasilan akhir tahun. Dan ini 
dilakukan secara urut dari tahun pajak yang tertua; 

Urutan ke-3: STP Pasal 14 ayat (1) huruf c, d dan e, karena pengertian STP 
adalah yuridis telah benar, maka STP tidak mengenal lembaga 
keberatan. Dan dilakukan urut tahun pajak yang tertua; 

Urutan ke-4:SKPKB/SKPKBT yang telah memiliki putusan banding, 
kemudian dilanjutkan kepada yang telah memiliki keputusan 
keberatan, dengan urut tahun pajak/tahun keputusan/putusan; 

Urutan ke-5:terhadap SKPKBT, karena pada dasarnya alasan penerbitan 
SKPKBT ini adalah sangat dekat dengan tindakan pidana baik 
bentuk pelanggaran maupun kejahatan; 

Urutan ke-6:yang terakhir baru kepada SKPKB dan inipun harus diurutkan 
yang telah jatuh tempo dahulu, baru yang belum jatuh tempo. 

Kadangkala dalam tunggakan utang pajak yang akan menerima 
pemindahbukuan tersebut telah dilakukan penyitaan namun belum 
dilakukan pelelangan, dalam kasus yang demikian maka setelah pemindah 
bukuan dilakukan pihak KPP/Seski Penagihan harus menerbitkan Berita 
Acara Pencabutan Sita. 

 



 
 
 

BAB 10 
 

PENAGIHAN PAJAK 
 
 
 
PENGERTIAN  
 
 Timbulnya Tata Usaha Penagihan sebagai pelaksanaan langsung 
dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU. PPSP yaitu menugaskan kepada 
Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) selain mengangkat dan 
memberhentikan Jurusita Pajak juga untuk menerbitkan: 
a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
c. Surat Paksa; 
d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 
e. Surat Perintah Penyanderaan; 
f. Surat Perintah Pencabutan Sita; 
g. Pengumuman lelang; 
h. Surat Penentuan Harga limit; 
i. Surat Pembatalan Lelang; dan 
j. Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak; 

 Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari kecuali mengangkat dan 
memberhentikan Jurusita pajak maka pengertian ”tugas pejabat” dapat 
dilakukan oleh Kepala Seksi Penagihan dan atau Korlap Penagihan dan atau 
para karyawan di unit kerja penagihan. Oleh karena itu, ruang lingkup tata 
usaha penagihan meliputi tugas-tugas tersebut huruf a sampai dengan huruf j, 
yaitu tata usaha yang mencatat semua kegiatan dari tindakan pelaksanaan 
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penagihan pajak dari awal sampai akhir, yang sebagaimana telah dijelaskan 
dimuka yakni dari mulai penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan  
sampai dengan penjualan sita lelang apabila diperlukan serta sistem kearsipan 
dari tata usaha penagihan di maksud (Berkas Penagihan). 
 Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan tindakan penagihan 
adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan. Redaksi serangkaian mengandung maksud suatu urut-urutan 
tindakan yang saling tidak mendahului antara satu dan lainnya yang sering di 
sebut sebagai schedule tindakan penagihan pajak, adapun schedule pokok disini 
yaitu meliputi dari mulai pemberian Surat Teguran, Pemberitahuan Surat 
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan Lelang melalui 
Kantor Lelang Negara, sedangkan tindakan-tindakan yang lain adalah tindakan 
alternatip atau tindakan antara dari tindakan pokok penagihan sebagaimana 
tersebut. Dengan sendirinya   berakhir nya dari ”serangkaian ” tersebut adalah 
sampai dengan penanggung pajak melunasi utang pajak atau faktor lain yang 
membuat utang pajak menjadi lunas atau hapus atau dihapuskan. 
Catatan: 
a. Adapun jurusita adalah pejabat pelaksanan tindakan penagihan pajak 

dengan Surat Paksa yang tugasnya adalah melaksanakan Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 
melaksanakan penyitaan atas barang milik penanggung pajak berdasarkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan 
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan; 

b. Sekalipun tugas Jurusita pajak adalah hanya melaksanakan Surat Perintah, 
namun dalam praktek kerja sehari-hari maka Jurusita oleh pimpinannya 
sekaligus diminta atau ditugaskan untuk menerbitan surat-surat 
sebagaimana tersebut di muka, sehingga secara manusiawi Jurusita dapat 
memilih tunggakan pajak mana yang perlu dilakukan penagihan, atau 
dengan kata lain jurusita yang seharusnya hanya bertugas sebagai pejabat 
pelaksana penagihan naik menjadi pemegang kebijaksanan pelaksanaan 
penagihan. Cara kerja demikian ini adalah menyimpang dari sistem yang 
benar menurut kemauan undang-undang, yang berkembang menjadi suatu 
kebiasaan kerja sehari-hari sehingga berkembang dan mengkristal menjadi 
suatu sistem yang salah yang berjalan di luar sistem yang benar.  Mungkin 
inilah salah satu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penagihan 
pajak.  

SURAT TEGURAN 
 
Dasar Hukum Penerbitan Surat Teguran 
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 Dasar  hukum penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah 
Pasal 8 ayat (2) UU PPSP yang mengatakan bahwa ’’Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak 
tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.’’   
Pembahasan: 
a. Ketentuan ini adalah suatu order atau perintah undang-undang kepada 

Pejabat untuk menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan manakala 
pada saat jatuh tempo Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, 
sehingga dengan tidak segera diterbitkannya Surat Teguran setelah pejabat 
tahu bahwa pada saat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi oleh 
Penanggung Pajak adalah merupakan suatu bentuk kelalaian jabatan. 
Pengertian ’’ penerbitan’’ di sini haruslah dimengerti sebagai tindakan 
penerbitan dan sekaligus pengirimannya kepada Penanggung Pajak; 

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) ini melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
Kep.561/2000 berdasarkan kuasa Pasal 10 A UU PPSP diatur bahwa ‘’Surat 
Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak  saat jatuh tempo, apabila 
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.’’ 

Catatan: 
a. Pasal 10A sebenarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 

kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ‘’tata cara pelaksanaan 
Surat Paksa’’ misalnya bagaimana melaksanakan pemberitahuan Surat 
Paksa dalam hal ..............., jadi bukan tatacara penagihan pajak dengan 
Surat Paksa atau mengatur schedule pelaksanaan penagihan pajak, karena 
undang-undang sudah mengaturnya dengan jelas.’’ 

b. Dalam praktek di lapangan Keputusan Menteri Keuangan tersebut lebih 
menjadi pegangan dari pada ketentuan pasal undang-undang nya sendiri, 
dan dijabarkan oleh pejabat di lapangan bahwa Surat Teguran tidak boleh 
diterbitkan lebih cepat dari 7 (tujuh) hari sejak  saat jatuh tempo, tetapi 
harus lebih lambat dari 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, sekalipun 
mungkin 7 (tujuh) minggu sejak saat jatuh tempo, atau 7(tujuh) bulan sejak 
saat jatuh tempo, atau bahkan lebih dari itu, dan ini dimengerti bukan 
sebagai kelalaian jabatan ataupun kesalahan ;    

c. Dari uraian tersebut dimuka dan dari pengertian Pasal 8 ayat (2) UU 
PPSP maka sebenarnya tidak ada kewenangan pengaturan jadwal waktu 
penagihan diserahkan kepada Menteri Keuangan maupun Direktur 
Jenderal Pajak, kalaupun ada adalah penafsiran hukum yang dengan 
sendirinya tidak boleh bertentangan dengan filosofi dasar sistem 
perundang-undangan itu sendiri. Namun demikian bagi para cendikiawan 
pajak, ketentuan ini dengan sendirinya tidak akan dipermasalahkan karena 



320  Bab 10: Penagihan Pajak 

tidak merugikan Wajib Pajak, sekalipun mungkin kepentingan Kas Negara 
dirugikan, dan kalau demikian maka salah sendiri negara punya aparatur 
model demikian.  

   
Tata Cara Penerbitan Surat Teguran  
Sumber Penerbitan Surat Teguran. 
1. Dalam hal KPP tersebut telah menyelenggarakan pembukuan piutang pajak 

dengan komputer atau Sistem Informasi Perpajakan (SIP) maka penerbitan 
Surat Teguran tinggal menerbitkan keluaran (print out) dari komputer di 
unit kerja Tata Usaha Penagihan Pajak/Tata Usaha Piutang Pajak. 

2. Dalam hal KPP tersebut belum menyelenggarakan pembukuan piutang 
dengan komputer atau SIP atau sistem dalam SIP tidak berjalan dengan baik 
maka penerbitan Surat Teguran dilakukan dengan cara manual dengan 
sumber Buku Regester Pengawasan Penagihan (bentuk Buku dengan kode 
KP.Rikpa 4.23 ). 

Catatan: 
Pencatatan dalam Buku Regester Pengawasan Penagihan (KP.Rikpa 4.23) 
ini seharusnya dilakukan setelah menerima data dari unit kerja Tata 
Usaha Piutang Pajak, yaitu bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak pada 
saat jatuh tempo tidak melunasi utang pajak dan berikut pencatatan 
tersebut diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan. 

3. Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud di muka dibuat rangkap 2 
(dua), dan dalam Buku Pedoman Induk Penagihan Pajak diterbitkan setelah 
7 (tujuh) hari sejak utang pajak jatuh tempo.  

4. Setelah di paraf oleh Kasubsi Penagihan dan ditandatangani Kasi Penagihan 
(Kep.Dir.Jen.Nomor 22/1995), kemudian ditatausahakan. 

Catatan: 
Bentuk dan isi Surat Teguran undang-undang tidak menentukan, selama ini 
yang berjalan bentuk dan isi Surat Teguran adalah sebagai berikut: 
 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................. 

 
TEGURAN 
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Nomor :....../ ...../KP....../20.. 

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan 
pajak sebagai berikut: 

Jenis 
Pajak 

Tahun 
Pajak 

Nomor dan tanggal 
STP/SKPKB/SKPKBT 

SK.Pemb./SK. Keb/ Putusan 
Banding 

Tanggal Jatuh 
Tempo 

Jumlah 
(Rp.) 

     
 
 
 

   Jumlah  

(………………………………………………………………………………………………………………) 
Untuk mencegah penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
undang Npmor 19 Tahun 2000 maka diminta kepada Saudara agar melunasi 
jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak 
diterbitkannya surat teguran. 
Dalam hal Saudara melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon  agar 
Saudara melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).   

 
............, ...................20.. 
Kepala Kantor, 
 
 
 
(......................................) 
NIP.  

Tata Usaha Penerbitan Surat Teguran. 
1. Surat Teguran setelah ditandatangani Kepala unit kerja  Penagihan dicatat 

dalam Buku Regester Pengawasan Penagihan ( bentuk Buku Regester 
dengan kode KP.Rikpa 4.23). 
Catatan:  
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dengan sendirinya apabila KPP tersebut telah menyelenggara kan SIP 
dengan baik maka pencatatan di buku ini tidak perlu dilakukan. 

2. Surat Teguran dicatat didalam Buku Ekpedisi Pos Surat Teguran dan 
nomor urut pengiriman dalam Buku Ekspedisi dicatat dalam lembar ke-2 
Surat Teguran untuk memudahkan pencarian bukti pengiriman Surat 
Teguran apabila diperlukan nanti. 
Catatan:  

pencatatan nomor urut dari Buku Ekspedisi dapat dilakukan dalam 
bagian yang kosong dari Surat Teguran. 

3. Lembar pertama Surat Teguran dikirim melalui Pos, dan lembar kedua 
dicatat dalam: 

• Kartu Pengawasan Pengawasan Pembayaran ( bentuk kode KP.Rikpa 
4.31) bagi Kantor Pajak yang masih menyelenggarakan tata usaha piutang 
pajak dengan cara manual ; dan 

• Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (bentuk formulir kode 
dengan KP.Rikpa 4.28) yang dilekatkan pada Klaimban lembar surat 
ketetapan; 

4. Setelah pekerjaan tersebut pada butir (b.3) dilakukan lembar kedua Surat 
Teguran diarsipkan dalam ‘’ Berkas Penagihan’’, dan ini merupakan 
dokumen pertama yang tersimpan dalam Berkas Penagihan, kecuali di 
lakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus ataupun diterbitkan Surat 
Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran.        

 
SURAT PAKSA (SP) 
 
Dasar Hukum Penerbitan Surat Teguran 
 Dasar hukum penerbitan Surat Paksa adalah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, ada tiga hal yang mendasari diterbitkannya Surat 
Paksa yaitu apabila: 
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 
b. Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; 
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. 
Tiga hal yang mendasari diterbitkannya Surat Paksa ini adalah bagian dari 
pengertian ’’serangkaian’’  di dalam tindakan pelaksanaan penagihan. Adapun 
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pelaksaan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah disebabkan karena keadaan 
Penanggung Pajak dan Piutang Pajak dalam kondisi tertentu yaitu ada usaha-
usaha dari Penanggung Pajak untuk dengan sengaja tidak membayar utang 
pajaknya, sedangkan Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Angsuran 
Pembayaran atau Penundaan Pembayaran adalah sebagai ’’bentuk pengakuan 
utang pajak’’ sehingga di sini tidak diperlukan adanya Surat Teguran. 
Pembahasan: 
a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ini adalah suatu perintah undang-undang dengan 

persyaratan, yaitu perintah kepada pejabat untuk menerbitkan Surat Paksa 
apabila persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan itu tidak 
dilaksanakan oleh Penanggung Pajak. Ketentuan ini di jabarkan oleh 
Menteri Keuangan RI melalui Keputusan Nomor 561/ 2000 yaitu ’’bahwa 
Surat Paksa diterbitkan setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran 
apabila ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya ’’. Adapun 
dasar hukum dari Surat Keputusan Menteri Keuangan itu sendiri tidak jelas 
diatur di mana, yang apabila ditrasir dari sejarah penagihan pajak adalah 
merupakan warisan Penagihan Pajak dalam masa official assessment dahulu 
(UU.Nomor 19 Tahun 1959) ; 

b. Kembali lagi seperti dalam kasus Surat Teguran, praktek kerja di lapangan 
dijabarkan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan Surat Paksa sebelum waktu 
21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, yang benar 
adalah setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, sekalipun 
mungkin sampai 1(satu) bulan atau 1 (satu) tahun, atau bahkan lebih dari itu, 
dan itu di pahami sebagai tindakan yang benar bukannya sebagai bentuk 
kelalaian jabatan apalagi pelanggaran ketentuan pasal undang-undang.   

c. Penjabaran dalam praktek sehari-hari tersebut adalah sebagai bentuk 
legalisasi kelalaian jabatan yang apabila dibiarkan terus menerus dapat 
merupakan pelanggaran hukum yang serius. Namun demikian, sebenarnya 
tidak perlu dipermasalahkan oleh masyarakat karena sama sekali tidak 
merugikan Wajib Pajak. Masalah negara yang dirugikan adalah salah sendiri 
negara memiliki aparatur dengan kualitas yang demikian serta tidak adanya 
pengawasan kerja yang baik.   

d. Adapaun penerbitan Surat Paksa yang tanpa di dahului dengan penerbitan 
Surat Teguran adalah karena penagihan menghadapi keadaan force mayeur 
yaitu terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus dan tetap tidak membayar atau penanggung Pajak bertindak wan 
prestasi dengan melaksanakan perikatan yang telah disetujuinya yaitu 
pemberian keputusan persetujuan angsuran pembayaran atau penundaan 
pembayaran. 
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Catatan : 
Menurut hemat penulis seharusnya di dalam Penagihan Seketika dan 
Sekaligus yang sifatnya adalah dalam keadaan yang mendesak maka 
sebaiknya pengertian penagihan Seketika Dan Sekaligus dalam 
pelaksanannya telah meliputi sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, 
sehingga apabila Penanggung Pajak nyata-nyata tidak melunasi maka 
dapat segera diteruskan dengan pelaksanaan penyitaan. 

Tata Cara Penerbitan Surat Paksa 
Sumber Penerbitan Surat Paksa 
a. Dalam hal KPP dimaksud telah menyelenggarakan pembukuan piutang 

pajak dengan komputerisasi atau Sistem Informasi Perpajakan maka 
penerbitan Surat Paksa dilakukan melalui keluaran (print out) Komputer 
yang ada pada unit kerja Penagihan/ Tata Usaha Piutang Pajak; 

b. Dalam hal KPP di maksud belum menyelenggarakan pembukuan piutang 
pajak dengan komputerisasi atau sistem komputer sedang rusak atau error 
maka penerbitan Surat Paksa dilakukan dengan cara manual dengan 
mengambil sumber dari Buku Regester Pengawasan Penagihan ( bentuk 
buku dengan kode KP.Rikpa 4.23), Kartu Pengawasan Pembayaran (bentuk 
formulir dengan kode KP.Rikpa 4.31) dan atau Daftar Pengawasan 
Pencairan Utang Pajak (bentuk formulir dengan kode KP.Rikpa 4.28), dan  
penerbitan Surat Paksa ini dibuat rangkap tiga;  

c. Setelah diparap oleh Kepala unit kerja Penagihan, maka Surat Paksa 
tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak sebagai “pejabat” yang 
yang ditunjuk dalam UU. PPSP ; 

d. Penerbitan Surat Paksa tersebut menurut Pedoman Induk Tata Usaha 
Penagihan diterbitkan dalam 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkan- 
nya Surat Teguran dan utang pajak nyata-nyata belum dilunasi.   

e. Dalam ketentuan perundang-undangan tidak ditentukan bentuk dari pada 
Surat Paksa. Namun demikian UU PPSP mengatur dengan jelas tentang isi 
dari Surat Paksa yaitu harus meliputi antara lain : 

• Kepala Surat Paksa yaitu kata-kata: ’’DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’’ yang 
memiliki arti sama dengan putusan hakim perdata yang telah memiliki 
kekuatan hukum yang tetap, yang dapat diteruskan dengan eksekusi 
langsung tanpa putusan hakim (parate eksekusi) ;   

• Sekurang-kurangnya memuat: 

- nama Wajib Pajak atau Penanggung Paja ; 
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- dasar penagihan pajak; 

- besarnya utang pajak ;  dan 

- perintah membayar. 
Catatan: 
a. Dari bentuk dan isi Surat Paksa yang dipakai oleh Direktorat Jenderal 

Pajak tersebut semua persyaratan sebagai Surat Paksa ternyata bekum 
semua terpenuhi yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU PPSP 
yaitu’’ dasar penagihan pajak,’’ yang meliputi telah diterbitkan Surat 
Teguran, atau telah dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus atau 
telah diberikan Surat Teguran dan Penanggung Pajak tetap tidak 
melunasi utang pajaknya, oleh karena itu ada baiknya agar formulir 
Surat Paksa yang ada diperbaiki ; 

b. Butir kedua dari perintah yang diamanahkan Surat Paksa adalah 
sekaligus memerintahkan kepada Jurusita Pajak untuk melaksanakan 
penyitaan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut 
undang-undang atau menurut Surat Paksa Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak tetap tidak melunasi utang pajak, atau dengan kata penerbitan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat saja diterbitkan 
bersamaan dengan penerbitan Surat Paksa, hanya berbeda dalam 
pelaksanaan dari Surat Perintah tersebut.  

Dalam praktek sehari-hari bentuk dan isi Surat Paksa adalah sebagai berikut: 
 

 
 

 

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR PELAYANAN PAJAK.................................... 

SURAT PAKSA 

Nomor :...../........./....... / 20... 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

Menimbang bahwa  : ……………………………………………………………………………….. 

Nama Wajib Pajak/  

penanggung Pajak   : ............................................................................................  

NPWP   : ............................................................................................ 



326  Bab 10: Penagihan Pajak 

Alamat/ tempat tinggal : ............................................................... ………………………. 
menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini : 

Jenis Pajak Tahun pajak Nomor dan tangal STPP/SKPKB/SKPKBT/ 
SK. Pemb. /SK. Keb./Putusan banding 

Jumlah Tunggakan (Rp.) 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Jumlah  

Dengan ini: 

1. memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakanpajak 
tersebut ke bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro, di tambah dengan biaya penagihan dalam 
jangka waktu 2(dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini. 

2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak 
lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan 
atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) 
kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi. 

 

Ditetapkan di ............. 

tanggal...........,20... 

Kepala Kantor........ 

................................                                                                                    

                                                                                         
NIP .................... 

 
 
 
 

 
Tata Usaha Penerbitan Surat Paksa 
a. Setelah ditandatangani Kepala KPP maka Surat Paksa ini dicatat di dalam 

Buku Regester Penerbitan Surat Paksa dan diberi Nomor Pemberitahuan 
Surat Paksa; 

b. Kemudian dicatat dalam Buku Regester Penugasan Surat Paksa dan dicatat 
nama Jurusita yang mendapat penugasan dengan menyerahkan lembar 
kedua dan ketiga (tindasan) dari Surat Paksa  kepada Jurusita di maksud ; 

c. Kemudian lembar pertama (asli) Surat Paksa setelah dicatat dalam: 

• Buku Regester Pengawasan Penagihan ( buku dengan kode KP.Rikpa 
4.23), apabila kantor pajak dimaksud masih menyelenggarakan 
administrasi manual;  
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• Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak (kartu dengan kode 
formulir KP. Rikpa 4.31) apabila Kantor Pajak dimaksud masih 
menyelenggarakan administrasi manual;  

• Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak ( bentuk daftar formulir kode  
KP.Rikpa 4.28), yang dilekatkan pada bagian dalam Klaimban surat 
ketetapan.   

d. Setelah pencatatan dalam butir (2.3) maka asli Surat Paksa diarsipkan dalam 
Berkas Penagihan; 

e. Setelah pemberitahuan Surat Paksa dilakukan maka digabungkan kedalam 
asli Surat Paksa tersebut (2.4): 

• Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ; 

• Laporan Pemberitahuan Surat Paksa; 

• Surat Pernyataan Pemberitahuan Surat Paksa; 

• Bukti Pembayaran Biaya Pemberitahuan Surat Paksa, apabila nyata-
nyata Wajib Pajak telah membayarnya.  

Catatan: 
a. Kasubsi Penagihan dan atau Kasi Penagihan sebagai bawahan Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak yakni sebagai pejabat yang dimaksud dalam UU 
PPSP wajib selalu mengawasi pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa, 
termasuk memberikan teguran apabila pemberitahuan Surat Paksa 
sampai berlarut-larut serta memberikan pengarahan bagaimana tatacara 
pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan ; 

b. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa dikatakan memiliki 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan hakim perdata yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, 
pemberitahuan Surat Paksa dengan sendirinya tidak etis dilakukan 
secara dadakan, jadi harus direncanakan terlebih dahulu, atau dengan 
kata lain harus diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak sebagaimana penentuan hari dan tanggal  sidang dalam peradilan 
pada umumnya; 

c. Kemudian dari pemberitahuan Surat Paksa tersebut dibuatkan Berita 
Acara Pemberitahuan SP, Surat Pernyataan Penyampaian tindasan SP 
dan Laporan Pemberitahuan SP; 

d. Pemberitahuan Surat Paksa adalah memegang lebih dari 60% (enam 
puluh persen) keberhasilan pelaksanaan penagihan pajak, hal ini harus 
benar-benar diperhatikan dengan baik oleh para Jurusita dan Pejabat 
yang bertanggung jawab di bidang penagihan pajak, ketidakberhasilan 
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dalam memberitahukan Surat Paksa akan berdampak serius terhadap 
kegagalan pelaksanaan penagihan pajak dan sekaligus merusak 
performence Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak di 
depan Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena menghilangkan atau 
menghapuskan makna dari pemeriksaan pajak. 

 Dalam pelaksanaan pemberitahan Surat Paksa maka di dalam 
pembuatan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan juga Laporan 
Pemberitahuan Surat Paksa dapat saja kolom yang kurang diperluas atau 
diberikan dalam bentuk lampiran, misalnya jumlah Penanggung pajak cukup 
banyak atau harta sebagai obyek sita juga cukup banyak. Berita Acara dan 
berikut Laporan ini setelah dicatat di arsipkan dalam Berkas Penagihan. Setiap 
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang dilakukan tindakan pelaksaan Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa maka kepadanya dibebani membayar biaya 
penagihan. 
 Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan 
Hakim Perdata dan bersifat Parate Eksekusi artinya dapat diteruskan dengan 
eksekusi langsung tanpa melalui putusan hakim. Oleh karena itu, seyogyanya 
dalam rangka pemberitahuan Surat Paksa maka dilakukan dengan menetapkan 
terlebih dahulu hari dan tanggal dan diberitahukan terlebih dahulu kepada 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, sehingga bukan cara dadakan. Cara 
pendadakan dalam pemberitahuan Surat Paksa hasilnya yang pasti adalah bahwa 
jurusita kemungkinan sangat kecil untuk dapat bertemu dengan Penanggung 
Pajak.  

 
 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL  PAJAK 

KANTOR PELAYANAN................................................ 

 

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 

 

 

Pada hari ini................ tanggal ... bulan ................ tahun ........... atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak ..................... di..................  saya, 
Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak ................ di ........................................... 

 

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI 

kepada: 

Saudara   : .................................................................. 
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bertempat tinggal di : .................................................................. 

berkedududkan sebagai : .................................................................. . Surat Paksa di sebaliknya ini 
tertanggal .............................. dan saya Jurusita, berdasarkan kekuatan Surat paksa tersebut 
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, 
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/ Kantor Pos dan 
Giro..................... sebanyak Rp ..................... (.......................................................................................) 

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan selanjutnya, dan 
jika ia tidak membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa 
barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/ dijual langsung 
kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-
biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. 

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.   

Saya Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penaggung Pajak, 
dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak. 

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ................................. bertempat tinggal 
di................................................ disebabkan ....................................... 
.................................................................................................................................. 

 

Yang menerima salinan Surat Paksa                                                Jurusita Pajak 

 

(.....................................................)                                                 (..........................) 

Jabatan                                                                                             NIP 

 

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut : 

Biaya harian Jurusita Rp................ 

Biaya perjalanan  Rp ............... 

Jumlah   Rp ...............  

 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL  PAJAK 

KANTOR PELAYANAN................................................ 

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA 

Nomor LAP ........./ ........../ 20........ 

I. Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak: 

NPWP       : 

Alamat       : 

II. Pelaksanaan : 

1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan tanggal.............................. 20... 

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa.......................................................... 

3. Utang Pajak sebagai berikut : 

Jenis 
Pajak 

Tahun 
pajak 

Nomor dan Tanggal 
STP/SKPKB/SKPKBT/ 

SK Pemb./SK Keb 

Jumlah yang 
harus di bayar 

Jumlah yang 
telah di bayar 

Jumlah yang masih 
harus di bayar 
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III. Data mengenai tunggakan pajak dan obyek sita Wajib pajak/ Penanggung Pajak 

A. Pengajuan/ Penyelesaian keberatan 

Jenis 
pajak 

Tahun 
Pajak 

Nomor dan Tanggal 
STP/SKPKB/SKPKBT/ 

SK Pemb./SK Keb 

Tanggal 
Surat 

Keberatan 

Penyelesaian Surat Keberatan 

Tanggal Diterima/ Ditolak Tangg. 

       
 
 

B. Obyek Sita 

1. Jenis barang gerak               Terletak di                          Taksiran harga 

.................................        .............................             ................................ 

.................................        ............................              ................................ 

.................................        .............................             ................................. 

2. Barang tak gerak                 Terletak di                           Taksiran harga 

................................        ..............................              ............................... 

................................        ..............................             ................................ 

.................................      ..............................              ................................. 

IV.Kesan dan Usul Jurusita    

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

                                         ...............,................,20.. 

  Mengetahui     Jurusita Pajak 

  (..........................................)                                          (............................) 

NIP :          NIP :  

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (SPMP) 
 
Dasar Hukum SPMP 
 Dalam ketentuan Pasal 11 UU PPSP dikatakan bahwa pelaksanaan 
Surat Paksa tidak dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 
24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan dan Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak tetap tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan. 
Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) UU PPSP di sana dikatakan bahwa apabila 
utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 
 Dalam praktek kerja sehari-hari ketentuan pasal ini ditafsirkan sebagai 
berikut:   
a. Bahwa pelaksanaan penyitaan tidak boleh dilakukan sebelum lewat waktu 2 

(dua) kali 24 jam, yang benar adalah setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 jam, 



Administrasi Pajak  331 

sekalipun mungkin 1 (satu) bulan, atau bahkan 1 (satu) tahun dan ini 
dimengerti sebagai suatu kebenaran; 

b. Di sini pejabat lupa bahwa ada ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP yang 
memerintahkannya untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksana-kan 
Penyitaan apabila jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Wajib 
Pajak/Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan; 

 Redaksi ’’Apabila’’ yang mendahului Pasal 12 ayat (1) UU PPSP adalah 
mengikat artinya bahwa persyaratan dibelakang ’’apabila’’ tersebut tidak 
dipenuhi, undang-undang memerintahkan kepada Pejabat dalam melaksana-kan 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa untuk menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sehingga sebenarnya ketentuan waktu yang 
tidak ditepati tersebut haruslah dipertanggungjawabkan tentang apa yang 
menjadi alasannya apabila tidak menghendaki dikenakan sanksi melakukan 
kelalaian jabatan oleh atasannya, namun oleh karena sistem perundang-
undangan pajak tidak mengenal sanksi melakukan kelalaian jabatan (selain yang 
ada dalam PP. Nomor 30) maka hal yang demikian ini dalam praktek tidak 
pernah dipermasalahkan.  
 
 
 
Tata Cara Penerbitan SPMP 
a. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam hal KPP 

dimaksud telah menyelenggarakan pembukuan piutang pajak dengan 
komputerisasi atau Sistem Informasi Perpajakan (SIP) maka dilakukan 
melalui keluaran (print out) komputer yang ada di unit kerja Penagihan/ 
Tata Usaha Piutang Pajak; 

b. Dalam hal Kantor Pajak di maksud belum menyelenggarakan pembukuan 
piutang pajak dengan komputer SIP atau SIP sedang error maka penerbitan 
Surat Perintah Melaksanakan Pajak dilakukan dengan cara manual 
bersumber dari Buku Regester Pengawasan Penagihan (Buku bentuk kode 
KP. Rikpa 4.23) dan atau Kartu Pengawasan Pembayaran (kartu bentuk 
formulir kode KP.Rikpa 4.31), dan atau Daftar Pengawasan Pencairan 
Utang Pajak( bentuk formulir kode KP.Rikpa 4.28) dan atau  dari Berkas 
Penagihan; 

c. Dalam pasal 11 UU PPSP, dikatakan bahwa: 
‘’Pelaksanaan Surat Paksa tidak dilanjutkan dengan penyitaan sebelum 
lewat waktu 2 (dua) kali 24  (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa 
diberitahukan ‘’ 
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Sedangkan dalam UU. PPSP Pasal 12 ayat (1) disana dikatakan bahwa:   
‘’Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka 
waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ‘’. 
Dari pengertian redaksi pasal 11 ini tidak memasalahkan  kapan Surat Paksa 
diterbitkan (hal yang demikian ini dapat pula dilihat dari perintah dalam 
butir kedua Surat Paksa), yang penting pelaksanaan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan adalah setelah jangka waktu 2 (dua) x 24 jam sejak 
pemberitahuan Surat Paksa;  

d. Penerbitan SPMP dibuat rangkap tiga, dan setelah diparaf oleh kepala unit 
kerja penagihan, diteruskan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai 
“pejabat” yang dimaksud dalam UU PPSP untuk ditandatangani. 
 

Tata Usaha Penerbitan SPMP 
a. Setelah SPMP ditandatangani Kepala Kantor Pajak maka dicatat dalam 

‘’Buku Regester Penerbitan SPMP’’ dan diberikan ‘’Nomor Penugasan 
Pelaksanaan SPMP’’; 

b. Kemudian dicatat dalam ‘’Buku Regester Penugasan SPMP’’ dan dicatat 
nama Jurusita yang bertugas melaksanakan SPMP dan menyerahkan lembar 
pertama dan kedua SPMP tersebut kepada jurusita dimaksud; 

c. Lembar ketiga SPMP kemudian dicatat dalam: 

• Buku Regester Pengawasan Penagihan (buku regester bentuk kode 
KP.Rikpa 4.23), apabila Kantor Pajak yang dimaksud menyelenggara- 
kan tata usaha piutang pajak dengan cara manual; 

• Kartu Pengawasan  Pembayaran Utang Pajak (kode formulir KP.Rikpa 
4.31), apabila kantor pajak masih  menyelenggarakan tata usaha piutang 
pajak secara manual; 

• Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak/ Tunggakan Pajak (kode 
formulir KP. Rikpa 4.28) yang dilekatkan di bagian dalam Klaimban 
lembar surat ketetapan; 

d. Setelah pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b.3) lembar ketiga 
SPMP diarsipkan dalam Berkas Penagihan; 

e. Apabila SPMP telah dilakukan maka formulir-formulir dalam Berkas 
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf (b.4) dilampirkan 
antara lain: 

• Lembar kedua SPMP yang telah dilaksanakan ; 
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• Berita Acara Pelaksanaan SPMP yang telah ditandatangani oleh 
Penanggung Pajak, Jurusita Pajak dan dua orang Saksi; 

• Surat Pemberitahuan kepada instansi terkait terhadap penyitaan harta 
gerak yang terdaftar; 

• Surat Pemberitahuan kepada BPN atau Direktorat Perhubungan Laut 
terhadap penyitaan harta tidak bergerak atau kapal > 20 M3 yang 
terdaftar; 

• Surat Pemberitahuan kepada pemerintah daerah terhadap penyitaan 
harta berupa tanah yang belum terdaftar di BPN.    

• Bukti Pembayaran Biaya Pelaksanaan SPMP, apabila Wajib Pajak telah 
membayar biaya pelaksanaan SPMP.  

f. Bentuk-bentuk formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyitaan di 
tetapkan oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan kuasa Pasal 10A PPSP, 
sebagai berikut: 

 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................……. 

 

 

Nomor :  

Lampiran :  

Perihal : Permintaan Pemblokiran dan Keterangan tentang Rekening Efek yang Tersimpan pada 
Kustodian. 

Kepada 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

di -   

       ....................................................  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 dengan 
ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran Rekening Efek, atas nama :  

Nama Wajib Pajak/ 

Penanggung Pajak : ………………………………………………… 

NPWP  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

Nomor Rekening :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

karena yang bersangkutan tidak melunasi utang pajak dan kepada Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak*) tersebut telah disampaikan Surat Paksa Nomor ……/WPJ.……. / KP. ……/ 2…. tanggal 
……………….. dengan Berita Acara Nomor ……………….……… tanggal ……………… 
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Untuk keperluan penyitaan atas rekening efek tersebut, pemblokiran hendaknya disertai dengan 
pemberian keterangan tentang jenis, jumlah dan rincian dari rekening efek yang diblokir tersebut 
kepada: 

Nama  : …………………………………… 

Jabatan  : …………………………………… 

 

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.  

 

A.n. Direktur Jenderal Pajak 

Kepala Kantor, 

 

 

 

.................................................. 

NIP   

 

S.5.0.24.87 

 
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA 

 
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN 

Nomor…........../…………… 
 

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

Nama :  

N P W P  :  

A l a m a t  :  

 

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor……………… 
Tanggal…………….,20 namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih 
harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada: 
Nama  :  
NIP  :  

Jabatan  :  
untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak 
bergerak) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain. 
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Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia 
yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya. 
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari 
setelah pelaksanaan penyitaan. 

  

Jakarta,                               20 
Kepala Kantor, 

 
 
 
 
 
 
 

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA 

NOMOR: ……………/WPJ.05/KP.0908/2003 

 

Pada hari ini ……….tanggal……bulan………… tahun……..atas kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala 
Kantor  Pelayanan Pajak ………………….Nomor ………………….tanggal………… yang bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di …………………….berdasarkan Surat Paksa 
yang dikeluarkan tanggal ………….Nomor …………………………yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib 
Pajak/ Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak  tersebut, 
bertempat tinggal di KPP ………………….dengan dibantu 2 (dua) orang saksi  warga negara Indonesia, yang telah 
mencapai  usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu: 

1. ........... ….......pekerjaan ................... . 

2. ........... ………pekerjaan …………… .  

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak : 

Nama : 
N P W P  : 
A l a m a t  : 

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud  atas barang-barang  milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak  
karena yang bersangkutan masih menunggak pajak sebagaimana tersebut di bawah ini: 

Jenis 
Pajak 

Tahun Pajak 
Nomor & tanggal  

STP/SKPKB/SKPKBT/  
SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *) 

Jumlah tunggakan pajak 
(Rp) 

    

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: 

• Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian  barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut: 

I. Jenis barang bergerak: Terletak di: Taksiran harga: 
   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 
II. Jenis barang tidak bergerak Terletak di: Taksiran harga: 
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   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 
   Rp. 

• Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena: 

..............................................................................................................................................................................

.  

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa: 

1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan 
penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang 
barang yang telah disita; 

2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal 
dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli. 

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk 
............................................................... yang bertempat tinggal di ............................….. sebagai penyimpan  
dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia 
menerima penunjukan itu. 

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani 
berita acara dan salinan-salinannya. 

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. 

  

Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

 

 

 

 

............................................ 

Juru Sita pajak, 

 

 

 

 

............................................ 

Penyimpan, 

 

 

 

 

............................................ 

Saksi, 

 

 

 

 

............................................ 

 

 

Biaya penagihan pajak yaitu: 

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.   

- Biaya perjalanan Rp.   

Jumlah Rp 

telah/ belum *) dilunasi  

 

 

*) coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

CATATAN: 
Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam  

hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUH Pidana. 
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F.5.0.23.81 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMNSARI DUA 

 

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA 

Nomor:  

Daftar rincian barang yang disita dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak: 

Nama       :  

NPWP     :   

Alamat     :  

 

1. Kendaraan dan sejenisnya 

No Jenis kendaraan Nomor Identitas Taksiran Harga Pasar Keterangan 

     

  Jumlah Rp 
 

  

 

2. Perhiasan Emas, Permata, dan Sejenisnya 

No Jenis Perhiasan Banyaknya 
Taksiran Harga Pasar 

(satuan) 
Jumlah  

(Rp) 
Keterangan 

      

   Jumlah Rp   

 

3. Uang Tunai 

No Jenis mata uang Pecahan Jumlah lembar Jumlah Keterangan 
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   Jumlah   

 

4. Harta Kekayaan yang tersimpan di bank (deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu) 

No Jenis 
Nomor 

Rekening 
Mata Uang Jumlah  Keterangan 

      

   Jumlah    

5. Surat Berharga (obligasi, saham, dan sejenisnya) 

No
. 

Jenis Jumlah Nilai Nominal Jumlah nilai pasar Keterangan 

      

   Jumlah Rp   

 

6. Piutang 

No. Jenis Piutang Nilai Piutang Nama dan Alamat Debitur Keterangan 
     

 Jumlah Rp    

 

7. Penyertaan Modal 

No. Jenis/Bentuk Besar Penyertaan 
Perusahaan tempat 

penyertaan 
Keterangan 

     

 Jumlah    Rp    

 

8. Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan, Kapal Laut di atas bobot 1000 dwt, dsb) 

No. Jenis  Letak dan Luas 
Taksiran Harga 

Pasar 
Jumlah Keterangan 

      

   Jumlah Rp   
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Jakarta, 28 Oktober 2003 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak, 

 

 

 

 

............................................ 

Jurusita Pajak, 

 

 

 

 

…………………… 

NIP …………….. 

 

F.5.0.23.82 

 

Keterangan: 
1. Surat Permintaan Pemblokiran saham yang dijual di bursa dan uang yang 

tersimpan di bank ditujukan kepada: 
a. Ketua Badan Pengawas Pasal Modal; atau 
b. Kepala Cabang Bank yang dimaksud; 
dengan melampirkan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan nomor 
rekeningnya. Keharusan untuk melampirkan nomor rekening Wajib 
pajak/Penanggung Pajak, menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi Jurusita 
Pajak;  

2. Dalam formulir Surat Perintah Pelaksanaan Sita dinyatakan bahwa paling 
sedikit terdapat dua orang saksi warga negara Indonesia yang telah dewasa 
dan dapat dipercaya. Namun ketentuan dalam undang-undang (pasal 12 ayat 
(2) PPSP) adalah penduduk Indonesia bukan warga negara Indonesia; 

3. Dalam Surat Sita dinyatakan bahwa utang pajak harus dilunasi dalam jangka 
waktu 14 hari setelah pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
namun dalam praktiknya ketentuan ini tidak begitu diperhatikan; 

4. Kantor Lelang Negara hanya sebagai perantaraan penjualan, bukan sebagai 
penjual yang bertindak sebagai penjual adalah pejabat atau orang yang 
mewakilinya; 

5. Penggunaan formulir yang bersifat isian dapat diperluas sesuai dengan 
kebutuhan, misalnya dalam pelaksanaan penyitaan Apabila jumlah atau jenis 
barang yang disita adalah maka kolom yang tersedia mungkin tidak 
mencukupi sehingga dapat diperluas atau diberikan dalam bentuk lampiran;  

6. Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa memang menjadi tugas Jurusita 
Pajak, namun tata usaha pelaksanaan penagihan merupakan tugas Tata 
Usaha Penagihan sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat, Kepala Seksi 
Penagihan serta Korlak Penagihan. 
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PERSIAPAN LELANG 
 
 Barang yang telah disita tidak dapat dijual langsung oleh Pejabat, kecuali 
barang-barang yang telah ditentukan dalam UU Perpajakan. Kantor Pelayanan 
Pajak melaksanakan lelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara. 
Penentuan barang yang dilelang dan harga lelang dilakukan oleh Kepala KPP 
atau orang yang mewakilinya. Jadi dalam pelaksanaan lelang eksekusi pajak 
barang yang dilelang tidak harus terjual pada lelang pertama tetapi 
dimungkinkan untuk dilakukan lelang kedua atau ketiga sampai diperoleh harga 
yang wajar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki dalam 
pelaksanaan lelang. Barang yang telah disita diperlukan persiapan yang matang 
anatar lain:  
1. Menyusun estimasi harga dari barang gerak dan atau barang tak gerak hasil 

penyitaan yang akan dilelang. Estimasi harga ini dikirimkan kepada 
penanggung pajak. Penanggung Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap 
estimasi harga tesebut, namun tidak membatalkan harga estimasi yang dibuat 
oleh Pejabat apabila estimasi yang ditentukan tersebut telah wajar. Namun 
Pejabat harus menerima keberatan terhadap estimasi harga yang telah 
ditentukan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat memberikan 
perhitungan atau argumentasi yang benar.  
Estimasi harga dan juga pemberitahuan estimasi harga tidak diatur dalam 
sistem perundang-undangan yang ada, tetapi langkah yang baik dengan 
tujuan utama adalah: 
a. Agar penanggung pajak tidak terlalu dirugikan dengan adanya lelang 

eksekusi tersebut. Lelang adalah penjualan bebas namun bukan berarti 
tidak terkendali, sebab tujuan dari penyitaan dan lelang pelunasan 
tunggakan pajak; 

b. Menghindari adanya gugatan dari Penanggung Pajak bahwa lelang di 
laksanakan dengan tidak baik (tidak fair); 

2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) setelah penyitaan, sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 ayat (1a) UU PPSP pejabat (Kepala KPP) 
melakukan: 
a. mengajukan surat permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Lelang 92 rangkap) kepada Kepala Kantor Lelang Negara. Rangkap 
kedua dari surat tersebut: 

• dicatat dalam Buku Regester Pengawasan Penagihan atau kode 
formulir KP.Rikpa 4.23, Kartu Pengawasan Pembayaran 
menggunakan cara manual formulir kode formulir KP.Rikpa 4.31 
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apabila KPP masih dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak/ 
Tunggakan Pajak  atau formulir kode KP.Rikpa 4.28;  

• Disimpan dalam Berkas Penagihan setelah lembar pertamanya di 
kirim ke Kantor Lelang Negara; 
 

b. Setelah mendapat jawaban dari Kantor Lelang Negara, maka Kepala 
KPP menerbitkan pengumuman lelang eksekusi pajak. Harta Tidak 
bergerak diumumkan sebanyak 2x (dua kali) sedangkan untuk Harta 
Gerak cukup 1 kali (satu kali). Pengumuman lelang tersebut diarsipkan 
dalam Berkas Penagihan ; 

3. Menerbitkan Surat Kesempatan Terakhir sebanyak dua rangkap. Lembar 
pertama  dikirimkan kepada Wajib Pajak, dan lembar kedua diarsipkan 
dalam Berkas Penagihan setelah di catat dalam Buku Register bentuk kode 
formulir KP.Rikpa 4.23, Kartu Pengawasan Pembayaran dengan kode 
formulir KP.Rikpa 4.31 apabila Kantor Pajak  menyelenggarakan tata usaha 
secara manual, dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak dengan kode 
formulir KP.Rikpa 4.28. Pemberian kesempatan terakhir ini tidak diatur 
dalam undang-undang. Namun hal ini merupakan hal yang baik dan penuh 
etika untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
rencana penjualan sita lelang yang akan dilaksanakan;   

4. Apabila penjualan lelang telah dilaksanakan maka: 
a. diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan terhadap semua 

utang pajak yang tidak lunas/ belum lunas pada saat jatuh tempo;  
b. disiapkan daftar Utang Pajak/ Tunggakan Pajak dan urutan prioritas yang 

harus dilunasi.    
5. Penerbitan Berita Acara Lelang atau Risalah Lelang dan pelunasan utang 

pajak sebagaimana dalam daftar utang pajak dilaksanakan sepenuhnya oleh 
Kantor Lelang Negara. Fungsi Kantor Pajak adalah memberikan informasi 
jumlah utang pajak yang harus dilunasi; 

6. Utang Pajak yang harus dilunasi adalah utang pajak yang tercantum dalam 
Surat Paksa sedangkan utang pajak lainnya khususnya utang pajak yang 
belum jatuh tempo tidak dapat dibayar melalui hasil lelang kecuali 
Penanggung Pajak menghendaki;   

7. Apabila hasil penjualan sita lelang tidak mencukupi pelunasan utang pajak, 
maka dapat dilakukan penyitaan tambahan. Apabila tidak terdapat obyek 
sita lagi diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak. 

 
TATA USAHA PENAGIHAN LAIN-LAIN 
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 Dalam kasus-kasus tertentu timbul kegiatan ketatausahaan di luar 
kegiatan ketatausahaan yang rutin dilakukan. Sekalipun insidentil namun 
kegiatan ketatausahaan ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena merupakan 
rantai kegiatan dari pelaksanaan penagihan pajak.  
Kegiatan ketatausahaan tersebut antara lain: 
1. Tata Usaha Surat Paksa Pengganti; 
2. Tata Usaha Penyitaan Terhadap Harta Yang Tersimpan di Bank dan  Tata 

Usaha Penyitaan atas Obligasi atau Saham atau Harta lain yang sejenis yang 
diperjualbelikan di Bursa Saham ; 

3. Tata Usaha Pencabutan Surat Perintah Melakukan Penyitaan ; dan 
4. Tata Usaha Pencegahan atau Penyanderaan. 

 
Tata Usaha Surat Paksa Pengganti  
 Dalam kasus-kasus tertentu Surat Paksa  yang asli menjadi rusak tidak 
terbaca, atau hilang. Dalam ketentuan Pasal 9 UU PPSP diatur bahwa Surat 
Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat dalam kasus-kasus keadaan di 
luar kemampuan Pejabat atau force mayeur. Pengertian keadaan di luar 
kemampuan Pejabat antara lain: 
a. Rusak menjadi tidak terbaca karena alamiah ; 
b. Rusak karena bencana banjir ; 
c. Musnah karena kebakaran ; atau 
d. Hilang karena kecurian. 
Agar Surat Paksa Pengganti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama 
dengan yang digantikannya maka salah satu persyaratan tersebut di atas harus di 
penuhi, atau dengan kata lain rusak, hilang atau musnahnya Surat paksa bukan 
disebabkan kelalaian Pejabat. Tata cara penerbitan dan penata usahaan dari 
Surat Paksa Pengganti adalah sebagai berikut: 
1. Terhadap kasus yang membuat rusaknya, atau hilangnya atau musnahnya 

Surat Paksa tersebut dibuat Berita Acara dari instansi terkait sesuai dengan 
kenyataan yang terjadi, misalnya Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian, 
untuk musnah karena banjir atau kebakaran Berita Acara dari Pemerintah 
Daerah. Sedangkan kerusakan alamiah sehingga tidak terbaca cukup Surat 
Paksa yang rusak tidak terbaca tersebut di Berkas Penagihan sebagai bukti; 

2. Berdasarkan Berita Acara tersebut dibuat Berita Acara Penerbitan Surat 
Paksa Pengganti  tanpa rangkap; 

3. Surat paksa pengganti diberi label, dinomori sama dengan surat paksa asli; 
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4. Surat Paksa Pengganti dimasukkan kedalam Berkas Penagihan sebagai 
pengganti Surat Paksa yang rusak, musnah, atau hilang. 
 

Tata Usaha Penyitaan Terhadap Harta Penanggung Pajak yang Tersimpan di 
Bank Atau Obligasi, Saham Atau Harta Sejenis Lainnya yang Diperjualbelikan 
di Pasar Saham   

 
 Dalam melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
adakalanya Jurusita Pajak menemui kasus penyitaan harta Penanggung Pajak 
berupa rekening bank, deposito atau likuiditas lainnya yang tersimpan di bank 
dan atau harta Penanggung Pajak berupa obligasi atau saham atau harta sejenis 
lainnya yang diperjualbelikan di Bursa Saham. Dalam hal yang demikian maka 
tata usaha penagihan pajak harus segera menjembatani dengan tindakan yang 
antara lain berupa: 
1. Terhadap rencana penyitaan likuiditas yang tersimpan di bank, maka tata 

usaha penagihan pajak membuat surat permintaan (rangkap dua) kepada 
bank disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, agar bank melakukan pemblokiran terhadap rekening 
Penanggung Pajak yang dimaksud ; 

2. Terhadap rencana penyitaan obligasi atau saham atau harta sejenis yang 
diperjualbelikan di Bursa Saham maka tata usaha penagihan pajak membuat 
surat permintaan (rangkap dua) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar 
Modal agar memerintahkan kepada Kustodian untuk melakukan 
pemblokiran rekening efek dari Penanggung Pajak ; 

3. Setelah surat tersebut ditandatangani, diberi nomor dan dicatat dalam buku 
register; 

4. Lembar kedua setelah dicatat dalam Buku Regester Pengawasan Penagihan 
(kode buku KP. Rikpa 4.23)  di arsipkan kedalam berkas penagihan ; 

5. Setelah Berita Acara Pemblokiran dari bank maupun dari Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal diterima dan dicatat dalam Buku Register 
Permintaan Pemblokiran, dan Buku Register Pengawasan Penagihan, maka 
diserahkan kepada Jurusita untuk ditindaklanjuti dan salinannya disimpan 
dalam Berkas Penagihan; 

6. Setelah Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan dijalankan, maka semua 
dokumen pelaksanaan penyitaan dicatat dalam buku maupun Kartu dan 
Daftar, kemudian diarsipkan kedalam Berkas Penagihan ;         

Tata Usaha Pencabutan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
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 Dalam hal-hal Perintah Melaksanakan Penyitaan yang sudah 
dilaksanakan atau penyitaan menurut hukum harus dicabut meskipun belum 
dilakukan pelaksanaan lelang maupun seang dilakukan pelaksanaan lelang maka 
surat perintah melaksanakan penyitaan harus dicabut. Hal-hal yang 
menyebabkan pencabutan antara lain: 
a. Adanya pelunasan utang pajak dan biaya penagihan sebelum lelang 

dilakukan. Pelunasan utang pajak ini melalui pembayaran lunas atau melalui 
pemindahbukuan; 

b. Adanya Keputusan Keberatan atau putusan Banding yang menyebabkan 
utang pajak menjadi lunas, atau nihil atau tidak ada utang pajak karena 
pembatalan surat ketetapan pajak;  

c. Adanya Keputusan Penghitungan Peninjauan Kembali yang menyebabkan 
utang pajak menjadi nihil atau tidak ada utang pajak; 

d. Hasil penjualan harta dalam sita lelang telah mencukupi dan ada 
pengembalian sisa harta yang disita; 

e. Ditetapkan lain berdasarkan keputusan Kepala Daerah (Pasal 22 ayat (2) 
UU PDRD)         

Adapun tata usaha pencabutan sita dilakukan sebagai berikut: 
1. Tata usaha penagihan pajak membuat Berita Acara Pencabutan Sita 

(rangkap dua) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dimuka; 
2. Berita Acara Pencabutan Sita setelah diparap dan ditandatangani Pejabat 

dicatat dalam Buku Regester Pencabutan Sita dan diberi nomor Berita 
Acara Pencabutan Sita; 

3. Setelah ditandatangani dan dicatat dalam Buku Regester Pengawasan 
Penagihan, Kartu Pengawasan Pembayaran dan Daftar Pengawasan 
Pencairan. Kemudian lembar pertama bersama-sama dengan harta yang 
dikuasai Pejabat dalam penyitaan diserahkan kembali kepada Penanggung 
Pajak, dan dibuat bukti penyerahannya; 

4. Lembar kedua diarsipkan dalam Berkas Penagihan kemudian digabungkan 
dengan laporan bukti penyerahan kembali barang yang di kuasai Pejabat 
selama penyitaan.      

 
 
Tata Usaha Pencegahan Dan Penyanderaan 
 
Pengertian Pencegahan dan Penyanderaan 
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Adakalanya jurusita menghadapi itikad yang tidak baik dari penanggung pajak 
terutama yang jumlah tanggungan pajaknya cukup material (Rp.100.000.000,-
seratus juta rupiah) atau lebih besar. Pengertian itikad tidak baik tidak dijelaskan 
lebih lanjut oleh undang-undang, namun tanda-tanda adanya itikad tidak baik 
tersebut antara lain:   
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu lama 

atau selamanya satu pihak, sedangkan di pihak lain tidak segera melunasi 
utang pajak atau memberikan jaminan atau menyerahkan harta miliknya 
untuk diserahkan penguasaannya kepada Pejabat sebagai jaminan pelunasan 
utang pajak. Penanggung Pajak selalu berusaha pindah domisili atau tempat 
kedudukan usaha, agar secara administrasi pindah ke Kantor Pelayanan 
Pajak lain dengan mengabaikan tunggakan pajak yang menjadi 
bebannya dapat diartikan meninggalkan Indonesia;  

b. Penanggung pajak sengaja menghindar dari pertemuan dengan Jurusita 
Pajak dalam rangka pemberitahuan Surat Paksa atau tidak bersedia 
menunjukkan atau menyerahkan harta miliknya untuk dikuasai Pejabat 
sebagai jaminan pelunasan utang atau sengaja mengulur-ulur waktu;  
Dari kedua kasus tersebut di muka dengan sendirinya akan menyulitkan 
Jurusita Pajak di dalam membuat laporan pertanggungjawaban 
pemberitahuan Surat Paksa dan menyampaikan tindasan Surat Paksa selain 
itu akan menyulitkan Jurusita Pajak dalam mencari atau menemukan obyek 
sita. Keadaan demikian tidak boleh dijadikan alasan tidak dapat 
dilaksanakannya pelaksanaan tindakan penagihan pajak, oleh karena itu di 
sini Jurusita dapat mengusulkan untuk dilakukan: 

• Upaya pencegahan bagi Penanggung Pajak yang akan meninggalkan 
Indonesia ; 

• Upaya Penyanderaan bagi Penanggung Pajak yang dengan sengaja 
mengulur-ulur waktu atau dengan sengaja tidak bersedia menunjukkan 
atau menyerahkan harta miliknya sebagai jaminan pelunasan utang 
pajak ; 

Tujuan tindakan pencegahan atau penyanderaan adalah ‘’ memaksa’’ 
Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya atau menyerahkan harta 
miliknya sebagai jaminan pelunasan utang pajaknya. Namun tindakan 
pencegahan ataupun penyanderaan tersebut tidak menjadikan pengganti 
utang pajak menjadi lunas. 
 

Tata Usaha Pencegahan dan Penyanderaan 
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Dalam menyikapi usulan dari Jurusita Pajak tersebut maka tata usaha penagihan 
harus segera mengerjakan: 
1. Terhadap usulan pencegahan maka Tata Usaha Penagihan Pajak membuat 

surat kepada Menteri Keuangan (rangkap dua) agar dikeluarkan keputusan 
pencegahan terhadap Penanggung Pajak. Surat Permintaan tersebut memuat 
antara lain : 
a. identitas Penanggung Pajak; 
b. alasan dilakukan pencegahan, yang meliputi jumlah besarnya utang pajak 

dan itikad yang dinyatakan tidak baik dalam rangka pelunasan utang 
pajak; dan 

c. jangka waktu pencegahan, menurut undang-undang paling lama selama 6 
(enam ) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan lagi ; 

2. Terhadap usulan penyanderaan maka Tata Usaha Penagihan Pajak 
membuat surat permintaan izin penyanderaan kepada Menteri Keuangan 
RI. Untuk pajak-pajak Daerah kepada meminta izin Gubernur (dibuat surat 
izin penyanderaan) yang memuat antara lain: 
a. identitas Penanggung Pajak/para Penanggung Pajak ; 
b. alasan penyanderaan (seperti pencegahan) ; 
c. lamanya penyanderaan (seperti pencegahan) ; dan 
d. tempat penyanderaan akan dilaksanakan. 

3. Setelah surat-surat tersebut diparap Kepala Unit Kerja Penagihan dan di 
tandatangani Pejabat, maka dicatat dalam Buku Register Surat Permintaan 
Pencegahan/ Penyanderaan dan diberikan nomor surat ; 

4. Kemudian lembar pertama surat dimaksud dikirimkan kepada Menteri 
Keuangan RI atau Gubernur untuk pajak-pajak daerah dengan tindasan 
kepada pimpinan Pejabat; 

5. Lembar kedua dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan, Kartu 
Pengawasan Pembayaran dan Daftar Pengawasan Pencairan  kemudian 
diarsipkan dalam Berkas Penagihan; 

6. Setelah Surat Keputusan Pencegahan atau Surat Keputusan Penyanderaan 
diterima dari Menteri Keuangan RI atau Gubernur maka diserahkan kepada 
Jurusita Pajak dan salinannya di arsipkan dalam Berkas Penagihan ; 

7. Setelah surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan diterima oleh 
Pejabat, maka Pejabat membuat Surat Perintah Penyanderaan yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. Identitas Penanggung Pajak  yang akan disandera; 
b. Alasan penyanderaan ; 
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c. Izin penyanderaan ; 
d. Lamanya penyanderaan ; dan 
e. Tempat penyanderaan. 

  
RANGKUMAN  
1. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak pada prinsipnya dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Teguran terlebih dahulu. Surat Teguran ini diterbitkan 
dalam jangka 7 hari (tujuh hari) setelah saat jatuh tempo dan tindasan Surat 
Teguran inilah sebagai dokumen pertama dari berkas penagihan ; 

2. Setelah jangka waktu setidak-tidaknya 21 (dua puluh ) hari sejak tanggal 
penerbitan Surat Teguran diterbitkan Surat Paksa untuk dilakukan 
pemberitahuan oleh Jurusita Pajak; 

3. Setelah dua kali dua empat jam sejak pemberitahuan Surat Paksa tersebut 
dan piutang pajak belum dilunasi oleh Penanggung Pajak maka diterbitkan 
Surat perintah Melaksanakan Penyitaan ; 

4. Yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan jadwal waktu dan tempat 
lelang dalam jangka waktu 14  (empat belas ) hari setelah pelaksanaan sita 
dan pelelangan dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari setelah 
permintaan jadwal waktu lelang ; 

5. Sebelum pelaksanaan lelang pejabat tata usaha penagihan harus menyiapkan 
berkas penagihan dan daftar piutang pajak yang harus dilunasi melalui 
pelaksanaan penjualan sita lelang;       

6. Bahwa pengertian tugas-tugas tata usaha penagihan lain-lain adalah pekerjaan 
tata usuha pada unit kerja penagihan yang bersifat kasualitas, artinya bukan 
hal yang rutin dikerjakan ; 

7. Beberapa tugas tata usaha tersebut antara lain meliputi pekerjaan-pekerjaan : 
a. Tata usaha penerbitan Surat Paksa Pengganti, yang dilakukan manakala 

asli Surat Paksa menjadi rusak tidak terbaca, hilang atau musnah diluar 
kekuasaan Pejabat ; 

b. Tata usaha pembuatan Berita Acara Pencabutan Sita, berita acara 
pengembalian barang sitaan kepada Penanggung Pajak karena beberapa 
sebab ;  

c. Tata usaha pencegahan dan penyanderaan, pekerjaan ini baru timbul 
manakala Jurusita Pajak melaporkan perlunya dilakukan pencegahan 
atau penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam rangka 
pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.  
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d. Tata usaha penagihan pajak dengan tujuan penyitaan terhadap harta 
penanggung pajak yang tersimpan di bank atau yang diperjualbelikan di 
Bursa Saham ;  

8. Semua dokumen sebagai akibat dari tata usaha penagihan lain-lain tersebut 
harus tersimpan atau di filekan dalam Berkas Penagihan, sebagai bukti 
pertanggung jawaban pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.     

 
LATIHAN  
 
1. Mengapa yang diarsipkan di dalam Berkas Penagihan adalah asli dari Surat 

Paksa bukan tindasannya? 
2. Jelaskan pengertian pasal 12 dari UU PPSP yang saudara ketahui ? 
3. Jelaskan apa pengertian Surat Paksa sebagai sarana penagihan pajak ? 
4. Apakah penagihan pajak dapat dilakukan apabila lembar ketetapan pajak 

sebagai dokumen dasar penagihan tidak ada lagi atau hilang ?  
5. Surat Paksa diterbitkan tanggal 15 Juli 2004 dan diberitahukan kepada 

Penanggung Pajak 20 September 2004. Terhadap pemberitahuan Surat 
Paksa tersebut di terbitkan SPMP per 10 Nopember 2004. Berikan 
pendapat saudara terhadap kasus ini!   

6. Terhadap utang pajak yang telah dilakukan penyitaan, namun belum 
dilakukan pelelangan dilakukan pembayaran dengan jalan kompensasi atau 
pemindah bukuan dari kelebihan pembayaran. Jelaskan bagaimana tata 
usaha pada Unit Kerja Penagihan di laksanakan ? 

7. Ada data bahwa Penanggung Pajak sedang dalam proses pengajuan 
”Pembetulan Kesalahan” eks Pasal 16 KUP  terhadap utang pajak dalam 
Surat Tagihan Pajak, apakah tata usaha penagihan tetap harus menerbitkan 
Surat Paksa ?    

8. Jelaskan jadwal waktu penagihan pajak yang pengaturannya oleh Direktur 
Jenderal Pajak yang menyimpang dari ketentuan hukum?  

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas-tugas tata usaha penagihan lain-
lain ? 

10. Berikan bentuk dari tugas tata usaha penagihan lain-lain tersebut? 
11. Jelaskan apa yang maksud pembentukan Berkas Penagihan?  
12. Jelaskan pengertian dari Surat Paksa Pengganti dan jelaskan sebagai alasan 

penerbitan dan bagaimana tata cara penerbitannya ? 
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13. Jelaskan mengapa yang diarsipkan dalam Berkas Penagihan berkaitan 
dengan Surat Paksa adalah aslinya? 

14. Jelaskan langkah apa yang perlu diambil oleh tata usaha penagihan pajak 
apabila permintaan pemblokiran rekening penanggung pajak ternyata tidak 
ada respon dari pihak Bank ? 

15. Mengapa Bank sebagaimana tersebut soal nomor (3) tidak segera merespon 
permintaan pemblokiran oleh Pejabat ? 

16. Jelaskan mengapa pencegahan harus dilakukan melalui Surat Keputusan 
Menteri Keuangan RI ?   

17. Pada waktu akan menghadapi lelang Jurusita Pajak atas inisiatip sendiri 
menerbitkan Surat Paksa Pengganti karena menemukan fakta bahwa asli 
Surat Paksa tidak ada dalam Berkas Penagihan. Dan Surat Paksa Pengganti 
tersebut diparap oleh Kepala Unit Kerja dan ditandatangani Pejabat. 
Berikan komentar saudara terhadap kasus ini ? 

18. Jelaskan mengapa pengembalian harta yang telah disita kepada Penanggung 
Pajak disertai dengan Berita Acara Pencabutan Sita ?   

19. Apakah Menteri Keuangan atas permintaan pencegahan terhadap 
penanggung pajak oleh Pejabat dan atas permintaaan izin penyanderaan 
terhadap penanggung pajak oleh Pejabat dapat menolak mengeluarkan 
keputusan atau izin ? 

20. Mengapa salinan surat permintaan izin penyanderaan dan tindasan Surat 
keputusan penyanderaan disimpan dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak ? 

 
 
 
UMPAN BALIK 
 
1. Surat Paksa adalah sama dengan putusan hakim yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, atau bersifat Parate Eksekusi. Sebagaimana 
putusan hakim maka asli di arsipkan sebagai dokumen pengadilan 
sedangkan Penanggung Pajak hanya menerima tindasannya saja. 

2. Pasal 12 UU.PPS menyatakan bahwa  kira-kira  “Apabila Penanggung Pajak 
tidak melunasi utang pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 (dua kali 24 jam) maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Surat Perindah Melaksanakan penyitaan ” . Di sini undang-undang 
memberikan perintah kepada KPP untuk menerbitkan SPMP dengan 
persyaratan sebagaimana di sebut dalam Pasal 11. Oleh karena apabila 
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setelah 2 kali 24 jam tidak ada pelunasan utang pajak dan KPP tidak 
menerbitkan SPMP maka dia seharusnya membuat laporan per-
tanggungjawaban dengan segala alasan yang menjadi sebabnya 

3. Pengertian Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan, yang mempunyai kekuatan hukum yang disamakan dengan 
putusan hakim perdata yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau 
sering pula disebut sebagai parate eksekusi, artinya terhadap Surat Paksa 
tersebut dapat dilanjutkan dengan eksekusi langsung tanpa putusan hakim, 
baik terhadap harta penanggung pajak maupun badan dari penanggung 
pajak. Oleh karena itu Surat paksa berkepala ‘’Demi Keadilan Berdasarkan 
Ke Tuhanan Yang Maha Esa’’ ;   

4. Terhadap lembar ketetapan sebagai dokumen dasar yang tidak ada lagi, 
dengan sendirinya tidak dapat dilakukan penagihan pajak, apalagi dengan 
Surat Paksa, kecuali ada undang-undang yang menyatakan bahwa dokumen 
yang ada dalam komputer dapat dianggap dokumen sah menurut hukum ; 

5. Dari kasus tersebut dalam soal di sini timbul kelalaian jabatan baik oleh 
Pejabat maupun oleh Jurusita Pajak yang akibatnya kemungkinan besar akan 
merugikan pendapatan negara. Kelalaian jabatan seperti inilah salah satu 
penyebab tunggakan pajak menumpuk dan mengkristal menjadi tidak 
tertagih.  

6. Terhadap pelunasan utang pajak melalui kompensasi atau pemindah 
bukuan, maka tata usaha piutang pajak mencatat:  
a. Penerimaaan Surat Pengantar lembar kedua bukti pemindah bukuan  di 

catat sebagaimana penerimaan Surat Pengantar dokumen; 
b. Bukti pemindah bukuan tersebut setelah digabungkan dengan keteta-

pan, maka lembar ketetapan dan bukti pemindah bukuan tersebut di 
keluarkan dari Klaimban Surat Ketetapan Pajak; 

c. Tempat Lembar Surat Ketetapan Pajak dari Klaimban Surat Ketatapan 
tersebut, digantikan dengan lembar kedua dari Berita Acara Lunas; 

d. Lembar Surat Ketetapan Pajak berikut bukti pemindah bukuan dan asli 
dari BA.Lunas dimasukkan dalam Klaimban Ketetapan Lunas;  

Kemudian karena terhadap utang pajak tersebut penagihannya telah dilaku 
kan penyitaan, maka Pejabat menerbitkan ”Berita Acara Pencabutan Sita” 
dan mengembalikan harta sitaan yang dikuasai Pejabat kepada Penanggung 
Pajak. 

7. Yang tidak tertunda kewajiban membayar utang pajak adalah apabila Wajib 
Pajak mengajukan surat permohonan keberatan terhadap surat ketetapan 
yang diterima, karena dasar-dasar umum pengajuan keberatan adalah 
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sengketa pajak. Sedangkan apabila Wajib pajak mengajukan pembetulan 
kesalahan maka sebaiknya tindakan pelaksanaan penagihan pajak adalah 
ditunda, karena dasar-dasar umum pembetulan kesalahan adalah ”asas-asas 
pemerintahan yang baik”, artinya pemerintahan yang baik adalah 
pemerintahan yang apabila menerbitkan surat keputusan adalah benar, 
khususnya dalam hal menyangkut identitas, perhitungan misalnya kali, bagi, 
penjumlahan dan pengurangan.  

8. Pengaturan oleh SK.Direktur Jenderal Pajak/ Kep.Men Keu RI yang 
menyimpang dari ketentuan perundang-undangan tersebut adalah 
pengaturan penerbitan Surat Teguran dan penerbitan Surat Paksa. Di dalam 
ketentuan UU. PPSP sama sekali tidak diberikan kewenangan kepada 
Menteri Keuangan RI maupun Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur 
ketentuan tersebut. Namun demikian oleh karena pengaturan tersebut tidak 
merugikan Penanggung Pajak maka tidak perlu dipermasalahkan, kecuali 
Badan Pengawas milik Pemerintah yang memasalahkan;   

9. Bahwa pengertian tugas-tugas tata usaha penagihan lain-lain adalah pekerjaan 
tata usaha pada unit kerja penagihan yang bersifat kasualitan, artinya bukan 
hal yang rutin dikerjakan ; 

10. Beberapa tugas tata usaha tersebut antara lain meli-puti pekerjaan-
pekerjaan : 
a. Tata usaha penerbitan Surat Paksa Pengganti, yang dilakukan manakala 

asli Surat Paksa menjadi rusak tidak terbaca, hilang atau musnah diluar 
kekuasaan Pejabat ; 

b. Tata usaha pembuatan Berita Acara Pencabutan Sita, berita acara 
pengembalian barang sitaan kepada Penanggung Pajak karena beberapa 
sebab ;  

c. Tata usaha pencegahan dan penyanderaan, pekerjaan ini baru timbul 
manakala Jurusita Pajak melaporkan perlunya dilakukan pencegahan 
atau penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam rangka 
pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.  

d. Tata usaha penagihan pajak dengan tujuan penyitaan terhadap harta 
penanggung pajak yang tersimpanm di bank atau yang diperjual belikan 
di Bursa Saham ; dan 

11. Bahwa semua dokumen sebagai akibat dari tata usaha penagihan lain-lain 
tersebut harus tersimpan atau di filekan dalam Berkas Penagihan, sebagai 
bukti pertanggung jawaban pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.     

12. Surat Paksa Pengganti adalah Surat Paksa yang diterbitkan selang beberapa 
waktu setelah pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa dengan maksud 
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sebagai ‘’pengganti ‘’  atas asli Surat Paksa. Sebagai alasan penerbitan Surat 
Paksa Pengganti adalah karena : 
a. Asli Surat Paksa menjadi rusak tidak terbaca ; atau 
b. Surat Paksa hilang karena kecurian ; atau 
c. Surat Paksa musnah karena kebakaran atau kebanjiran.  
Tata cara penerbitan Surat Paksa Pengganti didahului dengan penerbitan 
Berita Acara tentang kasus-kasus sebagaimana tersebut dimuka sebagai 
kondisi diluar kemampuan Pejabat. Kemudian terhadap Berita Acara 
tersebut dipakai dasar untuk menerbitkan Surat Paksa Pengganti dengan 
melalui Berita Acara penerbitan Surat Paksa Pengganti.    

13. Bahwa Surat Paksa mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan 
hakim perdata yang telah tetap, dan sebagai putusan hakim maka tidak akan 
dibuat berkali-kali. Oleh karena itu apabila dokumen asli Surat Paksa 
sebagai dokumen negara menjadi rusak tak terbaca, hilang atau musnah 
maka hatus diterbitkan penggantinya, dengan tidak merubah nomor 
keputusan yang lama. 

14. Dalam kasus ini tata usaha penagihan membuat surat kepada direksi Bank 
Indonesia dan di tindaskan kepada Menteri Keuangan untuk 
memerintahkan pemblokiran atas permintaan Pejabat tersebut. 

15. Hal ini terjadi karena baik Direktorat Jenderal Pajak melalui Pejabat dan 
bank sama-sama memiliki kepentingan, atau terjadi konflik kepentingan. 

16. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, maka tindakan 
pelarangan seseorang bepergian ke luar negeri dalam kaitannya dengan 
piutang negara adalah Menteri Keuangan.   

17. Terhadap inisiatip petugas Jurusita tersebut dan juga tindakan Kepala Unit 
Penagihan yang memarap Surat Paksa Pengganti dan juga tindakan pejabat 
yang menandatangani Surat Paksa Pengganti adalah salah, sebab Surat Paksa 
Pengganti tidak dapat diterbitkan karena kelalaian Pejabat.  

18. Pengembalian harta sitaan tersebut harus disertai dengan pencabutan sita 
karena sewaktu penguasaan barang sitaan tersebut oleh Pejabat melalui 
penyitaan  dilakukan melalui Berita Acara Sita. Oleh karena itu 
pengemablannya juga dengan Berita Acara Pencabutan Sita. 

19. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diatur tentang hak 
penolakan dari Menteri keuangan dalam melakukan pencegahan maupun 
memberikan izin penyanderaan. Secara logika hukum apabila Menteri 
Keuangan menolak melakukan pencegahan maupun memberikan izin maka 
Menteri Keuangan harus bertindak sebagai penjamin pelunasan utang pajak, 
atau paling tidak memberikan jalan pelaksanaan penagihan pajak dimaksud. 
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20. Berkas Penagihan adalah kumpulan dokumen pelaksanaan tindakan 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang dapat menjelaskan bahwa 
tindakan penagihan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Kemudian dari pada itu Berkas Penagihan dengan 
dokumen didalamnya sangat berguna apabila terjadi tindakan penagihan 
pajak sampai dengan lelang maupun terjadi gugatan terhadap pelaksanaan 
penagihan pajak oleh penanggung pajak.  

 



 
 
 

BAB 11 
 

KEBERATAN, PEMBETULAN 
KESALAHAN DAN PENGHITUNGAN 

PENINJAUAN KEMBALI 
 
 
 
PENGERTIAN 
 
Pengajuan Surat Keberatan – Pasal 25 ayat (1) KUP 
 Pengertian tata usaha keberatan adalah tata usaha yang menyangkut hak-
hak Wajib Pajak dalam upaya hukum untuk mendapatkan keadilan 
sebagaimana yang didambakan. Penatausahaan hak Wajib Pajak ini harus 
dilakukan dengan baik, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan 
ketentuan formal perpajakan. Dasar hukum kegiatan tata usaha perpajakan atas 
pengajuan surat keberatan adalah Pasal 25 ayat (5) KUP, yaitu bahwa “Tanda 
penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal 
Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos 
tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan .”   
  Begitu tingginya undang-undang menghargai hak Wajib Pajak untuk 
mencari keadilan melalui upaya hukum pengajuan keberatan maka untuk 
memberikan Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Keberatanpun tidak 
sembarang pejabat diberikan kewenangan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor 22 Tahun 1995 yang diberikan kewnangan adalah Kasi Penagihan 
kecuali Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjuk pejabat yang lain, yang 
kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor 399 Tahun 2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang diberikan 
kewenangan Kasi Penagihan/Kasubsi Keberatan, kecuali Kepala Kantor 
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Pelayanan Pajak menunjuk pejabat yang lain. Mengapa demikian? Karena 
proses penanganan keberatan itu dilakukan secara ”Quasi Peradilan” atau 
Peradilan Semu, artinya: 
a. Tidak mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa; 
b. Tidak ada sidang peradilan, oleh karena itu tidak ada hakim, tidak ada saksi 

maupun saksi ahli, tidak ada panitera dan tidak ada pembacaan keputusan; 
c. Keputusan Keberatan diberikan oleh Pejabat yang menerbitkan surat 

ketetapan sebagai amanah Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 (1). Pasal 17, 17A dan 17B dan pasal 14 
ayat (1) KUP.       

 Mengapa undang-undang menghendaki penyelesaian dengan pengadilan 
semu? Hal ini dikarenakan surat ketetapan pajak sebagai obyek sengketa yang 
diajukan keberatan tersebut hanyalah sekedar koreksi formal dari Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak dan bukan merupakan indikasi upaya melakukan 
tindak pidana pajak. 
Catatan: 
a. Dalam praktek pemeriksaan pajak sehari-hari kadangkala koreksi yang 

menghasilkan surat ketetapan pajak bukan hanya koreksi formal biasa, 
tetapi koreksi-koreksi yang bersifat material misalnya koreksi penjualan 
atau  peredaran atau omset, koreksi harga satuan, koreksi harga pokok 
dan lainnya yang sebenarnya sudah masuk dalam katagori dugaan upaya 
melakukan tindak pidana. 

b. Temuan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak seharusnya diberi-kan 
kesempatan untuk melakukan pembetulan kesalahan dengan cara 
mengungkapkan ketidakbenaran dari Surat Pemberitahuan yang telah 
disampaikan (Pasal 8 ayat (3) KUP) dan apabila Wajib Pajak menolak 
maka dapat diteruskan ke penyidikan tindak pidana pajak.      

Ketentuan pemberian ”Bukti Tanda Terima Pengajuan Keberatan” ini mengalami 
perubahan dari ketentuan sebelumnya yakni berupa amputansi redaksi anak 
kalimat terakhir yang berbunyi “... surat keberatan, demi kepentingan Wajib 
Pajak.”  Penghapuan logika wajar adalah Bukti Tanda Terima adalah memang 
untuk kepentingan Wajib Pajak. Dan penghapusan redaksi terakhir tersebut 
diikuti dengan perubahan dalam memori penjelasan dengan dihapuskannya alinea 
kedua memori penjelasan yang semula berbunyi: 

“Tanda bukti atau resi penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga 
digunakan sebagai alat kontrol baginya, untuk mengetahui sampai kapan 
batas waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) berakhir. Tanda bukti atau resi penerimaan itu diperlukan untuk 
memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka 
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waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat balasan dari Direktur 
Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan.” 

Dan diganti yang intinya bahwa : 

• bahwa jangka waktu duabelas bulan tersebut dihitung sejak surat keberatan 
dianggap lengkap, sekalipun Bukti Tanda Terima surat keberatan sudah 
diberikan; 

• bahwa bukti tanda terima surat keberatan tersebut bukan berarti pernyataan 
lengkapnya pengajuan surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 Asal mula perubahan ini adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak, sebagai antisipasi ketidakmampuan aparat pajak menyelesaikan keberatan 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan ini telah berkali-kali dikalahkan 
oleh Majelis Pertimbangan Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), namun tidak 
dihapus dan bahkan digunakan dasar perubahan Pasal 25 ayat (5) KUP 
khususnya pada memori penjelasannya. Penilaian dan kesimpulan yang 
diberikan penulis dalam kasus perubahan ketentuan pasal 25 ayat (5) ini adalah: 
a. Bahwa salah satu syarat pengajuan keberatan adalah sebagaimana di 

nyatakan dalam pasal 25 ayat (2) yang pada akhir kalimat pasal tersebut di 
nyatakan bahwa “Wajib Pajak harus menyertakan alasan-alasan yang jelas, 
suatu pertanyaan timbul yakni jelas menurut siapa? baik batang tubuh 
undang-undang maupun memori penjelasan tidak menjelaskan; 

b. Cukup berlebihan kesalahan yang dibuat apabila tanda bukti penerimaan 
surat keberatan bukan untuk kepentingan Wajib Pajak; 

c. Perubahan tersebut menyiratkan bahwa undang-undang ini (atau pasal ini), 
menganggap begitu tidak mampunya aparatur pajak atau begitu bodohnya 
aparatur pajak khususnya para eselon pimpinannya, sehingga untuk 
menunjuk pejabat Direktorat Jenderal Pajak [bunyi Pasal 25 ayat (5) KUP] 
yang di tugaskan untuk itu (memberikan bukti tanda terima Surat 
Keberatan) adalah pejabat yang tidak tahu syarat-syarat pengajuan keberatan; 

d. Begitu kasihannya Wajib Pajak bahwa untuk mencari upaya hukum 
menghadapi tembok harus “mengemukakan alasan yang jelas” yang dia 
sendiri tidak tahu apa yang dimaksud; 

Lepas dari segala uraian dan penjelasan tersebut dimuka maka sejalan dengan 
pengertian undang-undang maka pemberian Bukti Tanda Terima Surat 
Keberatan haruslah dipahami sebagai: 
a. bahwa pemberian Bukti Tanda Terima surat pengajuan keberatan adalah 

sebagai bukti formal pengajuan keberatan sudah lengkap; 
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b. bahwa tanggal yang tercantum dalam Bukti Tanda Terima adalah tanggal 
dimana masa 12 (dua belas) bulan sebagai kewajiban Direktur Jenderal 
Pajak untuk memberikan keputusan mulai dihitung;    

 Apakah diperlukan lembaga keberatan pajak dalam perpajakan yang 
menganut self assessemnt system? Apakah tidak seyogyanya lembaga keberatan 
di tingkat Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dihapuskan saja dan tugas ini diserahkan kepada 
Pengadilan Pajak untuk menghindari pelaksanaan hukum yang semakin tidak 
terkontrol? Adapun yang menjadi alasan penulis adalah: 
1. Di dalam perpajakan yang menganut self assessment system pelaksanaan 

kewajiban perpajakan diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan tugas 
aparatur pajak adalah melakukan pelayanan, pengawasan dan pembinaan. 

2. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelanggaran kewajiban 
pelaksanaan perpajakan atau tidak dilaksanakan kewajiban pajak dengan 
benar adalah cukup berat yaitu dari mulai pembetulan kesalahan dengan 
pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan dengan disertai 
pengenaan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah yang kurang dibayar atau 
dilakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran (Pasal 38 KUP) bahkan 
mungkin penyidikan tidak pidana kejahatan perpajakan (Pasal 39 KUP); 

3. Penerbitan Surat ketetapan Pajak (SKPKB) dapat dibatalkan sekedar 
koreksi formal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak apabila di dalam 
pemeriksaan ditemukan: 
a. kesalahan pencatatan yang sifatnya formal misalnya salah hitung yang 

meliputi salah kali, salah bagi, salah tambah atau salah kurang; 
b. pelaksanaan rekonsiliasi pajak dari pengertian laba ekonomi ke laba 

fiskal; 
c. perbedaan dalam penafsiran hukum tentang pengertian subyek, obyek 

dan cara menghitung pajak. 
oleh karena itu, Pasal 13 KUP yang mendahului kewenangan penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Pasal 15 KUP yang 
mendahului kewenangan penerbitan Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT) didahului dengan kata “dapat” artinya tidak harus, 
yaitu bahwa tidak semua temuan pemeriksaan yang menyebabkan jumlah 
pajak yang terutang bertambah harus diterbitkan Surat ketetapan pajak, 
dapat saja dibawa ke ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUP atau Pasal 38 KUP atau 
Pasal 39 KUP. 

4. Pada intinya obyek yang menimbulkan SKPKB adalah adanya perbedaan 
penafsiran hukum antara aparatur pajak dengan Wajib Pajak dan ini hanya 
hakim yang berhak memberikan keputusan. Terjadinya perbedaan 
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penafsiran, kadangkala pemeriksa pajak dipandu dengan Surat Keputusan 
dan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak disatu pihak, sedangkan 
Wajib Pajak adalah menurut pengetahuannya atau penasehat hukumnya; 

5. Mekanisme hukum dengan adanya lembaga keberatan ini dapat saja dipakai 
menjadi alat memperkokoh kedudukan aparatur pajak untuk “memaksa” 
Wajib Pajak “patuh” terhadap keputusan aparat  pajak, karena apabila tidak 
dipatuhi maka Wajib Pajak akan menanggung beban yang sangat berat yaitu 
sanksi di terbitkannya Surat Tagihan Pajak Atas Bunga Penagihan dan 
Pelaksanaan Tindakan Penagihan yang tidak terhenti karena adanya proses 
keberatan disatu pihak, sedangkan di lain pihak proses keberatan tersebut 
undang-undang memberikan waktu sampai 12 (dua belas) bulan. Sekalipun 
ada lembaga pengembalian terhadap kelebihan pembayaran sebagai akibat 
keputusan keberatan atau putusan banding, namun tetap saja Wajib Pajak 
akan menderita kerugian likuiditas, apalagi apabila proses pengembalian 
tersebut tidak berjalan dengan lancar.   

         
Pengajuan Surat Pembetulan Kesalahan-Pasal 16 ayat (1) KUP 
 Berbeda dengan pengajuan keberatan yang dasar-dasar umumnya adalah 
adanya sengketa pajak, maka pengajuan Surat Pembetulan Kesalahan dasar-
dasar umumnya adalah “asas-asas pemerintahan yang baik”, artinya suatu 
pemerintahan yang baik itu apabila membuat keputusan atau beschikking 
haruslah benar akan hal-hal yang menyangkut nama, identitas, penjumlahan atau 
pengurangan atau perkalian atau pembagian dan juga penerapan peraturan 
perundang-undangan yang sudah dipastikan misalnya dalam hal menyangkut 
pajak adalah Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau 
persentase penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan apabila 
salah maka berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik harus dibetulkan, 
baik secara jabatan maupun atas permintaan Wajib Pajak, jadi dalam kasus 
pembetulan kesalahan ini tidak ada unsur sengketa pajak, kecuali pembetulan 
kesalahan juga timbul adanya sengketa pajak.     
 Di dalam official assessment system terdahulu, pembetulan kesalahan ini 
tidak boleh menambah besarnya pajak yang terutang, landasan berpikir yang 
dipakai adalah tidak etis menurut hukum bila kesalahan pejabat pajak di dalam 
melakukan penetapan pajak, harus ditanggung akibatnya Wajib Pajak. Dalam 
sistem self assessment system yang berlaku sekarang pertanggungjawaban 
pelaksanaan kewajiban perpajakan di tangan Wajib Pajak sebagai pelaksanaan 
kewajiban kenegaraan sehingga pengertian pembetulan kesalahan adalah 
“sampai dengan betul” artinya dapat dilakukan berkali-kali dan juga dapat 
menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. 



360  Bab 11: Keberatan, Pembetulan Kesalahan dan Penghitungan Peninjauan Kembali 

 Namun demikian apabila kita amati dengan seksama, undang-undang 
pajak tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dan terbukti adanya 
Pasal 16 ayat (2) KUP yang memberi waktu 12 (dua belas) bulan untuk 
melakukan pembetulan kesalahan atas permohonan Wajib Pajak. Apabila atas 
permohonan saja diberi waktu 12 (dua belas) bulan, apalagi kalau kesalahan itu 
diketahui secara jabatan, niscaya tidak akan di betulkan. Yang paling parah lagi 
adalah apabila ada pertanyaan mengapa di beri waktu sampai 12 (dua belas) 
bulan, dan jawabannya adalah karena negara sama sekali tidak di rugikan makin 
lama makin baik, karena tetap terutang bunga 2 % (dua persen) sebulan.  
Catatan: 

a. Dalam hal demikian ini penulis menyarankan agar pengertian Pasal 19 
ayat (1) KUP dilakukan pengecualian yaitu “ terkecuali terhadap 
keterlambatan pelunasan pajak karena adanya upaya pembetulan 
kesalahan”  

b. Kemudian untuk melengkapi ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut di 
nyatakan bahwa pengertian Pasal 9 ayat (3) KUP tentang jatuh tempo, 
khusus bagi Surat ketetapan pajak yang mengalami pembetulan 
pengertian satu bulan di hitung sejak keputusan pembetulan di 
terbitkan. 

 
Pengajuan Surat Penghitungan Peninjauan Kembali – Pasal 36 KUP 
 Setelah pengajuan Surat Permohonan Keberatan dan juga pengajuan 
Surat Permohonan Pembetulan Kesalahan, maka penulis akan membahas 
Pengajuan Permohonan Penghitungan Peninjauan Kembali. Bahasa sehari-hari 
yang biasa dipakai adalah peninjauan kembali, namun di sini penulis 
tambahkan dengan kata ”penghitungan peninjauan kembali” agar tidak kacau 
dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kepada 
Mahkamah Agung. Filosofi yang mendasari ketentuan ini adalah bagaimanapun 
sempurnanya suatu undang-undang disusun adalah tetap ciptaan manusia yang 
mungkin saat pelaksanaan di lapangan dapat saja menimbulkan ketidakadilan, 
pengertian ketidakadilan disini adalah akibat hukum yang ditanggung oleh 
individu Wajib Pajak, jadi bukan hukumnya yang tidak adil atau tidak biasa 
keadilan yang berlaku umum. Atau dengan kata lain yang mendasari Pengajuan 
Penghitungan Peninjauan Kembali adalah asas-asas keadilan dalam penerapan 
hukum (pajak).  
 Ada dua macam bentuk permohonan penghitungan peninjauan kembali 
(pengurangan) yaitu: 
a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

atau kenaikan, yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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Dari redaksi kalimat tersebut tersirat bahwa penerapan sanksi administrasi 
tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau yuridis benar. 
Adapun alasan permintaan pengurangan atau penghapusan, hal ini terjadi 
karena pembebanan bunga tersebut sebagai akibat kekhilafan Wajib Pajak 
dan bukan karena kesalahannya; 

b. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak. Hal ini terjadi apabila 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut tidak berdasarkan kepada sendi-
sendi keadilan sekalipun yuridis memang benar. Jadi dari ketentuan ini jelas 
bahwa pengertian pengurangan, sekalipun sampai dengan habis tidak sama 
dengan pembatalan;   

Oleh karena landasan filosofi dari ketentuan ini adalah keadilan, maka ada 
baiknya:  
a. Penanganan kasus ini disegerakan, sekalipun undang-undang tidak 

menentukan batas waktu yang harus dipatuhi; 
b. Pelaksanaan tindakan penagihan untuk sementara ditunda dahulu, karena 

kasus ini tidak sebagaimana yang di maksud ketentuan Pasal 25 ayat (7) 
KUP dan lagi sebagai dasar-dasar umum adalah ”keadilan”; 

c. Penerbitan STP bunga penagihan sebaiknya juga ditunda dan diatur 
tersendiri sebagaimana saran penulis dalam kasus Pasal 16 KUP  

 
 
 
 
 
 
KATERISTIK SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN 
 
Obyek Pengajuan Keberatan/Pembetulan Kesalahan/Penghitungan 
Peninjauan Kembali 
 Sebagai dasar pengajuan keberatan/pembetulan kesalahan/perhitungan 
peninjauan kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 
ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 36  KUP yaitu meliputi: 
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), ini meliputi Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d. 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), sebagaimana di 
maksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), dan ayat (4); 
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c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), sebagaimana di maksud 
dalam Pasal 17 dan Pasal 17B KUP; 

d. Surat Ketetapan pajak Nihil (SKPN), sebagaimana di maksud dalam pasal 
17A KUP; dan 

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang perlu diperhatikan di sini 
bahwa pengajuan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan adalah 
bukan atas SKPKB pemotongan atau pemungutan, akan tetapi atas akibat 
hukum dari pemotongan aau pemungutan tersebut. 

f. Pembetulan kesalahan diajukan terhadap kesalahan tulis atau identitas, 
kesalahan aritmatika dan kesalahan penerapan peraturan perundang-
undangan tertentu yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan Surat 
Ketetapan Pajak; 

g. Penghitungan Peninjauan Kembali diajukan sanksi administrasi berupa 
bunga denda atau kenaikan atau Surat Ketetapan Pajak yang telah 
diterbitkan, dan sebagai landasan di sini adalah keadilan.   

   
Penjelasan dan kateristik obyek keberatan: 
1. Ada 2 (dua ) macam bentuk SKPKB yang masing-masing memiliki sifat atau 

kateristik sendiri-sendiri khususnya dalam proses pengangan keberatan yaitu: 
a. SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf  a dan huruf c, SKPKB ini diterbitkan 

dari temuan pemeriksaan yang berupa koreksi formal terhadap Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak yang bukan sebagai adanya indikasi upaya 
tindak pidana pajak. Dalam proses keberatan Wajib Pajak memberikan 
perhitungan pajak terutang yang dianggap benar menurut 
perhitungannya  dengan  menyertakan ”alasan-alasan yang jelas.” 

b. SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, SKPKB ini diterbitkan 
dengan didahului oleh dakwaan bahwa Wajib Pajak tidak menyampai- 
kan Surat Pemberitahuan sekalipun dirinya telah dilakukan peneguran 
[Pasal 13 ayat (1) huruf b], atau Wajib Pajak tidak menyelenggarakan 
pembukuan dan melayani jalannya pemeriksaan (dua kesalahan secara 
kumulatif). Dalam proses pengajuan keberatan terhadap surat ketetapan 
ini Wajib Pajak harus membuktikan ketidakbenaran dari surat ketetapan 
tersebut yaitu ketidakbenaran formal (dasar hukum penerbitan SKPKB) 
dan atau ketidakbenaran material (dasar hukum perhitungan besarnya 
pajak yang terutang). Apabila salah satu dari ketidak benaran tersebut 
dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak maka surat ketetapan pajak dapat 
dibatalkan – Pasal 26 ayat (4) KUP. Oleh karena itu penerbitan kedua 
jenis SKPKB ini harus jelas disebutkan pasal undang-undang yang 
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mendasarinya baik pasal sebagai dasar hukum penerbitan maupun pasal 
sebagai dasar hukum  perhitungan pajak yang terutang. Pejabat di 
Tempat Pelayanan Terpadu haruslah mengetahui persyaratan pengajuan 
surat keberatan dari masing-masing jenis surat keberatan tersebut.    

2. Ada dua macam bentuk SKPKBT menurut undang-undang, yaitu: 
a. SKPKBT sebagai hasil temuan pemeriksaan karena adanya novum atau 

data baru. Di dalam sistem perpajakan yang self assessment sebenarnya 
novum ini sudah merupakan upaya tindak pidana pajak tersendiri, 
karena Wajib Pajak tidak mungkin tidak mengetahui novum tersebut 
dan  Wajib Pajak tersebut dapat melakukan pemberitahuan novum 
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) KUP.  
 Catatan: 

Apabila SKPKBT model ini tetap dipertahankan dalam sistem 
perundang-undangan karena SKPKBT model ini apabila timbul 
sengketa langsung diteruskan ke Pengadilan Pajak. Karena Surat 
ketetapan pajak sebelumnya merupakan hasil pemeriksaan. 
Sebelum pemeriksaan dilakukan ada data-data sebagai dasar 
untk melakukan tindakan pemeriksaan. Ada kemungkinan data 
tersebut telah ada sebelum pemeriksaan namun tidak 
dimanfaatkan oleh pemeriksa.   

b. SKPKBT sebagai akibat adanya data baru yang belum terungkap. 
Pengertian data baru yang belum terungkap adalah data yang sudah 
dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuannya, namun 
pada waktu pemeriksaan belum terungkap oleh pemeriksa pajak. Jadi 
tidak ada unsur kesalahan yuridis material dari Wajib Pajak. Jika ada 
kesalahan sebagai akibat perbedaan penafsiran hukum belaka atau 
yuridis formal. Oleh karena itu lebih tepat dikatakan sebagai ”data lama 
yang belum terungkap” bukan data baru yang belum terungkap. 

Catatan:  
Tidak etis apabila menurut hukum apabila di kemudian hari karena 
keteledoran, atau ketidaktelitian atau ketidakmampuan atau bahkan 
mungkin kebodohan aparat pemeriksa pajak sehingga data yang telah 
dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan 
Laporan Keuangannya tidak terungkap pada waktu dilakukan 
pemeriksaan pajak Wajib Pajak harus menanggung dengan penerbitan 
SKPKBT  ditambah denda 100 % (seratus persen). 

3. SKPLB, ada beberapa sebab jumlah kelebihan yang dikembalikan tidak 
seperti yang di harapkan, atau lebih kecil dari yang seharusnya menurut 
Wajib Pajak. Dalam kasus yang demikian ini sebenarnya dapat diterbitkan 
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SKPLB yang kedua - memori penjelasan Pasal 17 KUP.  Perbedaan jumlah 
kelebihan yang dikembalikan dengan yang diharapkan  oleh wajib pajak 
kemungkinan disebabkan oleh jumlah kerugian yang diakui Direktur 
Jenderal Pajak lebih kecil dari perhitungan wajib pajak. 

4. SKPN, pengajuan keberatan terhadap SKPN disebabkan oleh: 
a. karena jumlah rugi yang ditetapkan lebih kecil dari sebenarnya menurut 

Wajib Pajak; 
b. karena kredit pajak yang diakui atau dikreditkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak/Kepala KPP lebih kecil dari yang sebenarnya menurut Wajib 
Pajak. 

5. Obyek keberatan Pasal 25 ayat (1) huruf e. Pemungutan dan Pemotongan 
yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut menurut ketentuan Pasal 25 ayat 
(1) huruf e adalah yuridis benar, namun Wajib Pajak Pajak dapat mengaju-
kan keberatan. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang 
menjadi penyebabnya? Dalam Pajak Penghasilan yang menganut self 
assessment maka penghasilan baru dikenakan pajak setelah jumlah 
penghasilan diketahui yaitu pada akhir tahun pembukuan. Apabila terdapat 
pemungutan dan atau pemotongan yang dilakukan berdasarkan asas 
pengenaan pajak tepat pada saat datangnya penghasilan atau convenience of 
payment maka ada kemungkinan akan terjadi kelebihan bayar yang 
mengganggu likuiditas perusahaan maka Wajib Pajak dapat mengajukan 
surat keberatan. Dalam praktek sehari-hari ketentuan ini hampir-hampir 
tidak pernah di pergunakan karena: 
a. Penyelesaian keberatan yang bertele-tele karena jangka waktu yang 

diberikan adalah 12 (duabelas) bulan, atau di samakan dengan kasus-
kasus keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak; 

b. Terdapat Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan atau 
pemungutan, bagi Wajib Pajak yang berkepentingan. Ketentuan ini tidak 
diatur dalam undang-undang. Model SKB ini mungkin meniru 
ketentuan yang memang diatur dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN).      

Catatan: 
Dengan pertimbangan agar ketatausahaan dapat dilaksanakan 
dengan baik maka ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUP perlu 
dilakukan perbaikan khususnya yang menyangkut Pasal 25 ayat (1) 
huruf e KUP   

6. Pembetulan kesalahan adalah bukan dalam pengertian ”sengketa pajak”, dan 
pengajuan permohonan ini adalah suatu koreksi kepada penyelenggara 
negara bahwa apa dia putuskan adalah salah, maka sebaiknya segera 
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diselaelasikan dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) sebaiknya di 
hapus saja, karena tidak mencerminkan suatu pemerintahan yang baik;  

7. Pengajuan Perhitungan Peninjauan Kembali adalah bukan sengketa pajak. 
Wajib Pajak secara tidak langsung mengakui kebenaran dari surat ketetapan 
pajak yang dimaksud baik kebenaran material maupun kebenaran formal. 
Namun dalam mencari kebenaran dengan cara penerapan enforcement of 
law di bidang perpajakan akan di nilaitidak atau kurang oleh wajib pajak 
berlandaskan kepada keadilan di dalam pemungutan pajak. 

 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN/PEMBETULAN 
KESALAHAN DAN PENGHITUNGAN PENINJAUAN KEMBALI 

 
Ketentuan Yang Mengatur 
 Dalam sistem perundang-undangan hanya dijelaskan apa yang menjadi 
obyek keberatan, namun apa yang menjadi dasar-dasar umum pengajuan 
keberatan sama sekali tidak dijelaskan. Suatu pertanyaan timbul apakah ketika 
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak khususnya yang menambah 
besarnya utang pajak langsung harus mengajukan surat permohonan keberatan? 
Semestinya tidak demikian! Apa yang menjadi dasar-dasar umum pengajuan 
keberatan? Undang-undang tidak mencantumkan apa yang menjadi dasar 
umum pengajuan keberatan, namun dalam memori penjelasan Pasal 25 ayat (1) 
KUP dinyatakan pengertian ”sengketa pajak”  yang sementara dapat dianggap 
sebagai dasar umum pengajuan keberatan. Dengan tidak dimuatnya dasar-dasar 
umum pengajuan keberatan ini memang merepotkan Wajib Pajak dalam upaya 
mencari keadilan, ditambah salah satu syarat pengajuan keberatan adalah harus 
”memberikan alasan yang jelas.”  Sekalipun setiap pemeriksaan selalu ditutup 
dengan adanya close conference untuk memberitahukan temuan pemeriksaan. 
Namun banyak kendala yang di hadapi oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan 
close conference tersebut antara lain: 
a. Kurangnya waktu dalam close conference, di satu pihak dan di lain pihak 

kadangkala administrasi pemerik-saan (Kertas Kerja Pemeriksaan) tidak 
pernah disertakan di dalam close conference. Padahal subtansi dari proses 
pemeriksaan itu sendiri adalah terkandung dalam adminsitrasi pemeriksaan 
yang disiapkan dan dikerjakan; 

b. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan substansi dari proses 
pemeriksaan tidak pernah disertakan dalam close conference. 

c. Temuan-temuan pemeriksa kadangkala tidak pernah diketahui sumbernya 
dan juga buku-buku pencatatan yang diperiksa tidak pernah di tandai oleh 
pemeriksa; 
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d. Amanah ketentuan pasal 31 KUP tentang ”Tata Cara Pemeriksaan belum 
dijabarkan dengan baik oleh Menteri Keuangan.”  

 Untuk menjembatani kesulitan Wajib Pajak tersebut maka Wajib Pajak 
sebelum mengajukan permohonan keberatan diberikan kesempatan/dapat 
menyampai-kan Surat Permintaan Penjelasan tertulis kepada Direktur Jenderal 
Pajak/Kantor Pelayanan Pajak tentang hal-hal yang menjadi dasar dari surat 
ketetapan pajak, baik dasar penerbitannya (pasal berapa dan alasannya) dan 
dasar perhitungan pajaknya (pasal berapa dan sumber temuannya). Dan 
berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) KUP tersebut  Direktur Jenderal Pajak/ 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan jawaban berupa penjelasan 
secara tertulis. Jawaban penjelasan secara tertulis ini dapat di jadikan dasar 
membuat sanggahan sebagai alasan yang jelas yang harus diberikan oleh Wajib 
Pajak dalam pengajuan keberatan.  
Dari pengertian ketentuan ini mengandung maksud bahwa: 
a. Pemberian penjelasan tertulis tersebut merupakan keharusan hukum, dan 

apabila penjelasan tertulis tersebut tidak diberikan oleh Direktur Jenderal 
Pajak, maka : 

• Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai hak menyatakan bahwa suatu 
surat pengajuan keberatan telah lengkap atau belum.  

• Pejabat dapat dituntut atau telah melakukan pelanggaran hukum yang 
dapat merugikan pihak lain (Wajib Pajak); 

b. Penjelasan tertulis adalah mengikat kedua belah pihak baik Wajib Pajak 
maupun Direktur Jenderal Pajak, karena merupakan dasar keberatan 
diajukan dan juga dasar dalam memutus surat keberatan.  

c. Pengertian “yang menjadi dasar” adalah meliputi dasar hukum dari surat 
ketetapan pajak baik dasar hukum formal maupun dasar hukum material, 
sehingga adanya surat ketetapan pajak.  

 Jangka waktu pengajuan keberatan dibatasi maksimal 3 (tiga) bulan sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, sedangkan permintaan penjelasan tertulis 
dan juga jawaban penjelasan tertulis tidak diatur jangka waktunya oleh undang-
undang. Wajib Pajak sebaiknya tetap menyampaikan pengajuan keberatan 
sebelum batas waktu yang diberikan habis dengan melampirkan Tindasan Surat 
Permintaan Penjelasan disertai dengan Bukti Tanda Terimanya. Apabila 
penjelasan secara tertulis tersebut memang belum diberikan oleh KPP, maka 
KPP tidak punya hak mempermasalahkan alasan yang jelas dan juga 
permintaan kelengkapan pengajuan pemohonan keberatan. Namun setelah 
penjelasan secara tertulis diberikan maka Wajib Pajak mengajukan alasan 
tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) KUP.  
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 Berbeda dengan pengajuan surat permohonan keberatan, maka dasar 
umum pengajuan pembetulan kesalahan adalah suatu asas-asas pemerintahan 
yang baik-Pasal 16 ayat (1) KUP, yaitu apabila dalam surat ketetapan pajak 
sebagai beschikking terdapat kesalahan yang sifatnya manusiawi atau human 
error yang harus dibenarkan. 
Kemudian apabila surat ketetapan pajak tersebut maka kesalahan tersebut 
dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak (bukan keadilan 
dalam arti umum) maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
penghitungan peninjauan kembali.    
 
Tata Cara Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan/ Pembetulan 
Kesalahan danPenghitungan Peninjauan Kembali 
 Setelah  penulis uraikan secara panjang lebar sebagaimana dimuka, 
maka tata cara dan persyaratan di dalam mengajukan permohonan keberatan 
adalah sebagai berikut: 
1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak untuk setiap surat 
ketetapan yang diajukan keberatan dengan dilampiri: 
a. salinan atau foto copi surat ketetapan yang diajukan keberatan; 
b. menyertakan perhitungan pajak yang terutang yang benar menurut 

perhitungan Wajib Pajak;  
c. melampirkan alasan-alasan yang jelas, apabila dasar umum pengajuan 

keberatan telah diketahui;   
d. melampirkan tindasan atau foto copi Surat Permintaan Penjelasan akan 

hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak beserta 
Bukti Tanda Terima dari surat tersebut; 

e. melampirkan copy jawaban tertulis akan hal-hal yang menjadi dasar 
penerbitan surat ketetapan pajak yang diberikan oleh Pejabat (apabila 
telah diberikan); 

2. Terhadap pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB) Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d KUP, maka Wajib 
Pajak harus membuktikan ketidakbenaran dari surat ketetapan pajak 
tersebut – Pasal 26 ayuat (4) KUP, yang meliputi: 
a. Ketidak benaran formal, yaitu dakwaan yang ditujukan kepada Wajib 

Pajak sebagai dasar hukum penerbitan SKPKB yang meliputi SKPKB 
Pasal 13 ayat (1) huruf  b atau huruf d;  
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b. Ketidakbenaran material, yaitu tata cara perhitungan pajak yang terutang 
menurut undang-undang dan kredit pajak yang diakui kebenarannya 
(apabila ada perbedaan);   

3. Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagai dimaksud dalam butir 1 
terlewati, maka Wajib Pajak harus memberikan alasan bahwa 
keterlambatan tersebut adalah bukan kesalahannya atau di luar 
kemampuannya; 

4. Selama keputusan keberatan belum diberikan maka Wajib Pajak dapat 
menyampaikan penjelasan tertulis atau alasan tertulis.  

5. Dalam mengajukan pembetulan kesalahan agar diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia serta melampirkan tindasan Surat Ketetapan Pajak 
dan menunjukkan letak kesalahannya serta bagaimana yang benar; 

6. Dalam mengajukan Penghitungan Peninjauan Kembali agar diajukan secara 
tertulis dengan dilampiri: 
a. Tindasan Surat Ketetapan Pajak yang dimaksud; 
b. Obyek yang diminta penghitungan peninjauan kembali, yaitu sanksi 

administrasi dalam Surat ketetapan atau Surat ketetapan  itu sendiri 
serta perhitungan menurut Wajib Pajak;  

c. Memberikan alasan mengapa surat ketetapan pajak tersebut untuk 
dirinya di nilai tidak adil. 

 
TATA USAHA SURAT KEBERATAN 
 
Arus Dokumen dan Pencatatan 
1. Tata usaha keberatan dimulai dari penerimaan surat pengajuan keberatan 

yang dilakukan oleh unit kerja Tempat Pelayanan Terpadu, sebagai berikut: 
a. Terhadap pengajuan permohonan Surat Keberatan yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak, melalui Tempat Pelayanan Terpadu yaitu Kasi 
Keberatan atau Korlak Keberatan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
itu meneliti kelengkapan pengajuan surat keberatan yang diajukan wajib 
pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu; 

b. Setelah diteliti kelengkapannya pejabat TPT melakukan perekaman 
surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

c. Kemudian diterbitkan keluaran (pint out) sebanyak 2 X (dua kali) dan 
ditandatangani oleh Kasi Keberatan atau Korlak Keberatan atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Lembar pertama diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan 
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Bukti Tanda Terima dan lembar kedua disalurkan ke unit kerja 
Keberatan beserta surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; 

2. Tata usaha keberatan dilaksanakan oleh Seksi Penerimaan dan Keberatan/ 
subseksi keberatan sebagai berikut:   
a. Penerimaan surat keberatan dari unit TPT berupa: 

• Surat Pengantar Surat Keberatan (print out dari komputer TPT) 
sering pula disebut sebagai Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
(LPAD); 

• Lembar kedua Bukti Tanda Terima; dan 

• Lembar surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
 
 
 
Catatan: 

Apakah pejabat di TPT tersebut adalah pejabat yang dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (5) KUP jo Kep.Dir.Jen.Pa Nomor 22 jo Kep. 
Dir. Jen Pajak Nomor 399/ tahun 2000 

b. Setelah diterima Lembar Surat Permohonan Keberatan beserta Bukti 
Tanda Terima, kemudian dibukukan ke dalam Buku Regester Surat 
Masuk, setelah itu dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian 
maka akan timbul dua kemungkinan yakni : 

• Surat keberatan yang dinyatakan belum lengkap, untuk ini maka di 
beritahukan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi disertai hal-hal 
yang diperlukan sebagai kelengkapan didalam pengajuan surat 
keberatan; 

Catatan: 
Pencatatan yang demikian ini tidak mencerminkan suatu asas-asas 
pemerintahan yang baik, seharusnya semua surat keberatan yang 
masuk harus langsung dicatat dalam buku Register Surat 
Keberatan Masuk. Namun yang demikianlah yang dituntunkan di 
dalam pelaksanaan tata usaha surat keberatan. 

• Surat keberatan dinyatakan telah lengkap, untuk itu maka di 
bukukan dalam Buku Register Surat Keberatan; 

c. Kemudian terhadap surat keberatan yang telah lengkap di siapkan Bon 
Berkas Wajib Pajak. Untuk dilakukan proses penyusunan pemandangan 
keberatan; 
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d. Terhadap keberatan yang belum lengkap maka ada dua kemungkinan 
yakni: 

• Wajib Pajak melengkapi kelengkapan yang diminta oleh pihak KPP. 
Terhadap surat keberatan ini di lakukan: 

- pencatatan dalam Buku Register Surat Keberatan, dan tanggal 
kelengkapan dianggap tanggal surat keberatan disampaikan 
secara lengkap; 

- tata usaha selanjutnya sebagaimana tata usaha surat keberatan 
yang sudah lengkap, yakni melakukan peminjaman Berkas 
Wajib Pajak; 

• Wajib Pajak tidak melengkapi surat keberatan sebagaimana yang di 
minta, untuk jenis pengajuan surat keberatan model ini dikeluarkan 
”Surat Keputusan Keberatan Tidak Dapat Diproses.” Model 
penerbitan keputusan demikian ini tidak diatur didalam sistem 
perundang-undangan perpajakan. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) 
KUP dinyatakan bahwa keputusan keberatan dapat berupa 
menerima seluruhnya, atau menerima sebagian, atau menolak 
permohonan Wajib Pajak ( tetap seperti surat ketetapan pajak), atau 
menambah besarnya pajak yang terutang.  

Catatan:      
1. Memori penjelasan dari suatu undang-undang tidak 

mengikat hakim dalam mengeluarkan putusan; 
2. Hakim Pengadilan Pajak memandang Bukti Tanda Terima 

surat keberatan adalah sebagai bukti bahwa pengajuan surat 
keberatan telah memenuhi persyaratan yang lengkap, apalagi 
ada bukti pihak Direktur Jenderal Pajak tidak melaksanakan 
ketentuan pasal 25 ayat (6) KUP; 

3. Beberapa kenyataan bahwa Pengadilan Pajak tetap 
memproses keberatan yang dikeluarkan Surat Keputusan 
Penolakan  dengan alasan tidak lengkap di dalam 
pengajuannya, sekalipun telah diberikan Bukti Tanda 
Terima dan Hakim Pengadilan Pajakpun memproses Surat 
Banding Wajib Pajak dan cenderung memenangkan Wajib 
Pajak..           

e. Setelah Berkas Wajib Pajak diterima dari Seksi TUP, maka di  susun 
risalah pemandangan keberatan;  

3. Terhadap pengajuan Surat Pembetulan Kesalahan, surat yang masuk bukti 
tanda terimanya langsung di bukukan dalam Buku Register Surat 
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Permohonan Pembetulan Kesalahan, kemudian dilakukan pemrosesan. 
Titik berat pemrosesan adalah penelitian terhadap kesalahan yang diminta 
untuk dibetulkan oleh Wajib Pajak. 

4.  Terhadap Surat Permohonan Penghitungan Peninjauan  Kembali maka 
Surat masuk beserta dengan Bukti Tanda Terima dicatat dalam Buku 
Regester Surat Permohonan Penghitungan Peninjauan Kembali, kemudian 
dilakukan proses Penghitungan Peninjauan Kembali. Titik berat 
pemrosesan pengajuan permohonan penghitungan kembali pemrosesan 
adalah alasan ”bukan kesalahan Wajib Pajak” dan atau ”ke tidak adilan yang 
nyata-nyata yang dirasakan oleh Wajib Pajak.”   
 
 
Catatan: 

1. Dalam proses penanganan pembetulan kesalahan undang-undang 
memberikan waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan masuk 
(suatu bentuk pengaturan yang sama sekali tidak mencerminkan 
asas-asas pemerintahan yang baik); 

2. Dalam proses penanganan pengajuan Surat Pengajuan 
Penghitungan Peninjauan Kembali, undang-undang tidak 
mengatur dengan jelas akan batas waktu yang harus diberikan, 
namun melalui Keputusan Menteri Keuangan RI berdasarkan 
ketentuan Pasal 36 ayat (2) KUP batas waktu yang diberikan 
adalah 12 (dua belas) bulan, sekalipun sebenarnya Pasal 36 ayat (2) 
adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada 
Menteri Keuangan untuk mengatur tentang ”tata cara 
pengurangan, penghapusan atau pembatalan” bukan tentang batas 
waktu; 

3. Lepas dari batas waktu yang diberikan berapa lama, maka setiap 
bulannya setelah jatuh tempo Wajib Pajak tetap menanggung 
beban dikenakan Surat Tagihan Bunga Penagihan sebesar 2% (dua 
persen) dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
pada saat jatuh tempo. Jadi makin lama batas waktu yang diberikan 
negara makin untung bunga 2 % (dua persen), kecuali Wajib Pajak 
membayar lunas sebelum saat jatuh tempo sekalipun surat 
ketetapan pajak tersebut salah atau di nilai tidak adil, pokoknya 
bayar?????     

 
Penyusunan Risalah Keberatan 
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  Risalah keberatan adalah uraian ringkas mengenai permasalahan yang 
diajukan keberatan, yang meliputi subyek yang mengajukan, obyek yang 
diajukan keberatan, hal-hal yang menjadi dasar diterbitkan dan dasar 
perhitungan Surat Ketetapan Pajak, sanggahan Wajib Pajak dan atau 
pembuktian Wajib Pajak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek 
keberatan misalnya proses pemeriksaan dijalankan, proses close conference 
dan faktor-faktor intern maupun extern pemeriksa dan Wajib Pajak.  
  Sejalan dengan pengajuan keberatan bahwa setiap Surat Ketetapan 
Pajak diajukan keberatan dalam satu surat keberatan, maka penyusunan risalah 
keberatan harus dibuat untuk setiap satu surat keberatan satu risalah keberatan. 
jadi tidak ada model risalah keberatan dibuat borongan.  
  Belum ada aturan yang baku untuk pembuatan risalah keberatan ini, 
akan lebih mudah bila menempatkan fakta Surat Ketetapan Pajak dan 
permasalahan atau sanggahan atau pembuktian Wajib Pajak di sebelah kiri dan 
fakta pembuktian atau pendapat pejabat dituliskan di sebelah kanan, yang 
kemudian ditutup dengan kesimpulan dan keputusan. Akumulasi dari 
keputusan yang di catat dalam risalah keberatan dipindahkan dalam Surat 
Keputusan Keberatan. Dalam pembuatan risalah keberatan terdapat hal-hal 
yang perlu diperhatikan antara lain: 
1. Umum: indentitas Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak, 

Penanggung Pajak, Susunan kepengurusan perusahaan (dewan direksi dan 
dewan komisaris), pemegang saham serta Direktur Perusahaan. Dalam bab 
ini dimasukkan pula akte pendirian dan perubahan-perubahan akte yang 
pernah ada; 

2. Identitas dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan serta dasar dan 
risalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai hasil pemeriksaan mulai; 

3. Surat Permohonan Keberatan, terdiri dari Surat Permohonan, Bukti Tanda 
Terima Surat Permohonan dan tanggal jatuh tempo penyelesaian Surat 
Permohonan. Ringkasan pokok-pokok pengajuan keberatan yaitu meliputi 
pos-pos koreksi hasil pemeriksaan serta alasan pengajuan keberatan; 

4. Dasar Hukum kewenangan penyelesaian keberatan. Pada dasarnya 
kewenangan penyelesaian keberatan adalah di tangan Direktur Jenderal 
Pajak, namun demikian melalui Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang 
Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan kepada Direktur PPh 
atau PPN/Kepala Kantor Wilayah/Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 
Nomor pelimpahan kewenangan ini harus dituliskan sebagai dasar hukum 
penyelesaian keberatan, selain ketentuan;    

5. Penelitian Surat Keberatan. Penelitian Surat Keberatan meliputi penelitian 
formal pengajuan Surat Keberatan yang meliputi syarat-syarat pengajuan 
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keberatan dan penelitian material dari pengajuan Surat Keberatan yang 
meliputi: 
a. Pokok-pokok yang dipersengketakan serta alasan Wajib Pajak terhadap 

pokok yang dipersengketakan tersebut serta dasar hukum dari 
persengkataan tersebut; 

b. Tanggapan pemeriksa terhadap sanggahan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. Dalam hal yang demikian ini maka pejabat keberatan harus 
menjabarkan sanggahan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan tanggapan 
pemeriksa apabila dalam masing-masing tidak menyebutkan dasar 
hukum dari tindakannya, serta pendapat Pejabat Pemutus berdasarkan 
ketentuan hukum terhadap sanggahan maupun tanggapan tersebut; 

c. Data dan perhitungan yang diberikan oleh Wajib Pajak serta tanggapan 
pemeriksa terhadap perhitungan tersebut. 

d. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah menyandingkan pokok-
pokok keberatan terhadap pos-pos koreksi Wajib Pajak dengan koreksi 
yang terjadi serta tanggapan pemeriksa. Pejabat yang bertugas 
menentukan keberatan harus berpegang teguh kepada pengertian pasal 
perundang-undangan dan atau peraturan hukum yang ada, bertindak 
adil berdasarkan sistem hukum yang ada dengan tidak mentolerir 
adanya kelalaian jabatan yang dilakukan pemeriksa; 

e. Pembuatan resume hasil penelitian. Menyusun pokok-pokok yang 
diajukan keberatan dan sanggahan Wajib Pajak terhadap pokok-pokok 
yang dipersengketakan. Menyusun pokok-pokok tanggapan pemeriksa 
terhadap pokok-pokok yang dipersengketakan, pendapat peneliti serta 
dasar hukum atau ketentuan yang dipakai dasar membuat keputusan 
penelitian keberatan. 

Catatan: 
Dalam praktek sehari-hari banyak sekali pendapat peneliti yang tidak 
dijelaskan akan dasar hukum sebagai pertimbangan di dalam 
memutuskan keberatan, hanya dikatakan tidak dapat diterima, yang 
kebanyakan akan merugikan Wajib Pajak, misalnya di sini adalah 
kompensasi kerugian yang dikoreksi karena belum dilakukan 
pemeriksaan. Peneliti  keberatan lupa bahwa: 

- Tidak atau belum ditelitinya Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan rugi adalah bukan kesalahan Wajib Pajak. Dan 
pemeriksa Pajak memeriksa Tahun Pajak tertentu dengan tidak 
memeriksa kerugian yang telah dilaporkan adalah juga bukan 
kemauan Wajib Pajak; 
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- Bahwa Pasal 6 ayat (2) yang mendasari kompensasi kerugian 
tidak ada satu redaksipun yang menyatakan ”kerugian setelah 
dilakukan pemeriksaan”. 

- Cara yang ditempuh oleh pemeriksa pajak dan juga peneliti 
keberatan adalah cenderung tidak perlu melakukan pemeriksaan 
terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi. Rugi tidak 
dapat dikompensasikan. Model penelitian keberatan yang 
demikian ini juga di tandatangani oleh Pejabat eselon II ( Kepala 
Kanwil  

6. Penghitungan Keputusan Keberatan. 
Dari hasil penelitian surat permohonan pengajuan keberatan , tanggapan 
yang diberikan pemeriksa serta resume hasil penelitian tersebut 
dipindahkan ke Perhitungan Keputusan Keberatan dan disimpulkan dalam 
Nota Perhitungan Keputusan Keberatan. Nota ini membandingkan antara 
perhitungan menurut Pemeriksa (Surat Ketetapan Pajak), Wajib Pajak dan 
Peneliti. Dari Nota Perhitungan Keputusan Keberatan tersebut dinyatakan 
dalam Surat Keputusan Keberatan: 

Penjelasan: 
1. Pengajuan Surat keberatan dapat diajukan terhadap semua jenis surat 

ketetapan pajak (SKPKB,SKPKBT, SKPKLB dan SKPLB); 
2. Keputusan keberatan dapat berupa menerima sebagian, menerima 

seluruhnya, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang; 
3. Keputusan Keberaan mencantumkan perhitungan pajak sebelum pengajuan 

keberatan, perubahan (pengurangan, atau penambahan) dan menjadi 
sekarang sebagai keputusan keberatan;  

4. Keputusan keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan 
keberatan dan KPP pada unit kerja Tapsip yang akan menerbitkan Surat 
Pengantar Keputusan.  
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DEPERTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR ...................................................................... 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR......... / WPJ...../ ........ / 20....... 

TENTANG  
KEBERATAN ATAS .....................................(1) 

NOMOR........../......./......./....../........... 
 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
Membaca  : ........................................................................................... 
Menimbang  :........................................................................................... 
Mengingat  :........................................................................................... 

MEMUTUSKAN : (2) 
Menetapkan  : Menerima sebagian/ menerima seluruhnya/ menolak / atau 
      menambah besarnya pajak yang terutang/ kerugian yang 
     diderita  dari Surat ketetapan pajak Nomor .../.../.../.../.../... 
Nama   :............................................... 
Alamat   : .............................................. 
NPWP   : ............................................. 
NPPKP   : ........................................... 
Sehingga menjadi sebagai berikut: (3) 

Uraian PKP Pajak 
Terutang 

Kredit 
Pajak 

Kurang 
Bayar 

Sanksi 
Adm. 

Jumlah yang harus di 
bayar 

Semula       
Dikurangi       
Menjadi       

      .......................,........................, 20...
      A.n.Direktur Jenderal  Pajak 
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      Kepala.............................. 
 
 

Keputusan ini di sampaikan Yth: (4) 
1. Pemohon:...........................                              (...................................) 

2. Kepala................................                                   NIP........................... 

 
 

RANGKUMAN 
 
1. Sebagai dasar-dasar umum pengajuan keberatan adalah besarnya materi 

pajak yang terutang atau jumlah kerugian yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diterima oleh Wajib Pajak 
(memori penjelasan Pasal 25 ayat (1) KUP). Jadi hanya terhadap kasus 
penetapan pajak yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dasar 
hukum penerbitan dan dasar hukum penghitungan pajaknya dalam Surat 
ketetapan pajak sudah benar, adapun sengketa terhadap dasar hukum 
penerbitan surat ketetapan pajak dan atau perhitungan besarnya pajak yang 
terutang pajak tidak jelas diatur dalam undang-undang.    

2. Pengertian menurut etika yuridis (etika hukum) begitu Bukti Tanda Terima 
surat pengajuan keberatan diberikan maka pengajuan keberatan secara 
formal harus sudah dianggap lengkap. Kelalaian pejabat tata usaha dalam 
menerima surat keberatan yang tidak atau kurang lengkap tidak dapat 
dibebankan kepada Wajib Pajak, apalagi menurut undang-undang hanya 
pejabat yang ditunjuk untuk itu yang dapat memberikan bukti tanda terima 
surat keberatan; 

3. Pengertian 12 (dua belas bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) KUP harus dipahami sebagai 12 (dua belas) bulan sejak Bukti Tanda 
Terima Surat Keberatan diberikan; 

4. Secara yuridis Buku Regester Surat Masuk tidak diperlukan, yang 
diperlukan hanyalah Buku Regester Surat Keberatan Masuk, sebagai alat 
kontrol penyelesaian keberatan; 

5. Tata Usaha Surat keberatan yang selama ini dijalankan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak yang sebenarnya tidak sejalan dengan ketentuan undang-
undang  adalah sebagai berikut: 
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Kantor Pelayanan Pajak 
         mengajukan                                                           Unit Kerja                                                                                                       
             (1)                                                                              Tempat Pelayanan Terpadu 
   Wajib Pajak 
                                                                            (2)                        Di  kirim 
         Surat                                    Bukti                                        ke Sunseksi  (3)  
      Keberatan         keWP         Tanda Te-                                    Keberatan. 
                                                     Rima                     
                                   Bukti 
                                                                                           Surat                   Tanda Terima 
                                                                                           Keberatan 
 
 
 
           BUKU REGESTER                 Di catat       Seksi Penerimaan & Keberatan/  
             SURAT MASUK                      (4)                      Subseksi Keberatan 
 
                               (5a)                       (5) 

 
             Surat Keberatan                                  SURAT KEBERATAN LENGKAP 
              Tidak Lengkap 
                         (5c)                                                 (6a)                                          (7)   
                                                                                        Dicatat dalam  
       Dikirim surat untuk melengkapi         BK. REGESTER SURAT KEBERATAN 
                                                                                          Dan  diproses 
                               (6)                                                                                                                                                            
          Tetap tidak dilengkapi 
 
                               Diterbitkan (7a)       SURAT  KEPUTUSAN PENOLAKAN 
                                                                     KEBERATAN  
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LATIHAN  
 
1. Pejabat tata usaha di TPT harus meneliti kelengkapan dari pengajuan surat 

keberatan. Jelaskan apa yang menjadi persyaratan sebagai kelengkapan 
pengajuan surat keberatan ? 

2. Apakah proses penyusunan pemandangan keberatan sampai dengan 
keputusan keberatan adalah merupakan pekerjaan tata usaha perpajakan? 

3. Dapatkah setiap pejabat TPT memberikan Bukti Tanda Terima surat  
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ? jelaskan jawaban saudara! 

4. Jelaskan bagaimana tata usaha penerimaan surat keberatan di 
selenggarakan? 

5. Dapatkah permintaan kelengkapan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak di 
dalam kaitannya dengan pengajuan surat keberatan yang belum lengkap di 
lakukan berkali-kali (lebih dari sekali) ? 

6. Surat keberatan sebagaimana soal tersebut tes formatip nomor 1, apabila 
Wajib Pajak tidak melengkapi permintaan Direktur Jenderal Pajak di 
terbitkan Surat Keputusan Keberatan Tidak Dapat Diproses, berikan 
pendapat dan komentar saudara berdasarkan mekanisme peraturan 
perundang-undangan ? 

 
UMPAN  BALIK    
 
 Setelah saudara selesai mempelajari materi yang dikemukakan dimuka 
dan mencoba memecahkan soal-soal latihan dan tes formatip maka disini kami 
berikan jawaban soal-soal latihan tersebut sebagai umpan balik, dan saudara 
dapat menguji diri saudara sendiri sampai dimana pemahaman materi sebagai 
langkah persiapan aplikatip. 
1. Yang menjadi kelengkapan di dalam pengajuan surat keberatan adalah: 

a. Ada surat pengajuan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. Mengemukakan perhitungan pajak yang menurut dirinya terutang 

dengan mengemukakan alasan-alasan yang “jelas”; 
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c. Di ajukan dalam jangka waktru 3 (tiga bulan sejak di terbitkannya Surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila batas waktu yang telah ditentukan 
tersebut diluar kemampuan Wajib Pajak; 

d. Melampirkan salinan surat ketetapan pajak yang di ajukan keberatan dan 
salinan penjelasan tertulis dari Direktur Jenderal pajak apabila dirinya 
mengajukan permohonan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 ayat (6) KUP. 

2. Proses penyusunan pemandangan keberatan adalah proses dari pelaksanaan 
quasi peradilan (peradilan semu), dan bukan merupakan pekerjaan tata 
usaha keberatan sedangkan proses penerbitan Surat Keputusan Keberatan 
sampai dengan pengiriman baik ke Wajib Pajak maupun kelain Seksi adalah 
merupakan proses pelaksanaan tata usaha keberatan. 

3. Pada dasarnya semua pejabat di Tempat Pelayanan Terpadu dapat 
memberikan Bukti Tanda Terima surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak, 
kecuali pemberian: 
a. Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan, baik Masa atau Tahunan; 

dan 
b. Bukti Tanda Terima Surat Keberatan; 
Karena kedua bentuk Surat Pemberitahuan tersebut oleh undang-undang 
telah ditentukan pejabat yang berhak memberikan bukti tanda terima yaitu 
“pejabat ditunjuk untuk itu”, sehingga siapapun juga tidak berhak 
memberikan Bukti Tanda Terima selain yang ditunjuk.  

4. Sebagai jawaban soal latihan ini agar saudara membaca materi ajar yang telah 
diberikan, karena soal ini tingkatannya adalah pengertian. 

5. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur, akan tetapi permintaan 
kelengkapan yang dilakukan berkali-kali selain tidak etis menurut hukum 
juga membuktikan bahwa pejabat tata usaha keberatan tidak memiliki sense 
of job atau dengan kata lain berarti pejabat tata usaha keberatan tersebut 
bertindak sewenang-wenang dalam melakukan quasi peradilan. Hal ini 
disebabkan tidak bekerja dengan perencanaan yang baik perlu di 
pertanyakan akan etikad baik dan motifnya.   

6. Berdasarkan tata urutan ketentuan perundang-undangan sebenarnya begitu 
Bukti Tanda Terima pengajuan keberatan di ajukan di berikan kepada 
Wajib Pajak, maka Surat Keberatan secara formal sudah di anggap lengkap, 
hal ini diperkuat dengan: 
a. Bahwa undang-undang menentukan hanya pejabat pajak tertentu (yang 

ditunjuk untuk itu) yang di izinkan memberikan bukti Tanda Terima 
Surat Keberatan. Dalam Kep.Direktur Jenderal Pajak pejabat yang di 
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tunjuk untuk itu adalah Kasi Keberatan kecuali Kepala KPP menunjuk 
pejabat yang lain; 

b. Tanggal yang tertera dalam Bukti Tanda Terima surat keberatan adalah 
merupakan tanggal demi kepentingan Wajib Pajak di dalam menghitung 
jangka waktu 12 (duabelas) bulan. 

Sehingga permintaan kelengkapan pengajuan surat keberatan setelah 
di berikannya  Bukti Tanda Terima surat keberatan adalah tidak etis 
menurut hukum, apalagi permintaan tersebut dilakukan berkali-kali. 
Demikian pula keputusan “Bahwa Surat Keberatan Tidak Dapat Di 
Proses” dengan alasan kelengkan pengajuan surat keberatan yang 
kurang setelah di berikannya Bukti Tanda Terima adalah tidak dapat 
di benarkan, dan ini tidak sejalan dengan pengertian yang terkandung 
dalam Pasal 26 ayat (3) KUP.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administrasi Pajak  381 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB 12 
 

PENGEMBALIAN PAJAK  
(RESTITUSI PAJAK) 

 
 
 
PENGERTIAN 
 
 Pengertian pengembalian adalah perbuatan mengembalikan sesuatu 
bukan miliknya. Pengembalian pajak berarti perbuatan mengembalikan 
pembayaran pajak yang berlebih, karena uang tersebut bukan milik Kas Negara. 
Berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik, negara wajib mengembalikan 
kepada yang berhak. Wajar apabila timbul pertanyaan bagaimana mungkin 
membayar pajak sampai berlebih? Apakah begitu baiknya Wajib Pajak di 
Indonesia sehingga dia membayar pajak tanpa memperhitungkan kemungkinan 
terjadi kelebihan pembayaran? Untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita 
bahas terlebih dahulu sebab-sebab serta jenis-jenis kelebihan pembayaran yang 
dapat terjadi. Memahami sebab dan jenis kelebihan ini penting dengan tujuan 
untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang disebabkan oleh 
pemahaman hukum yang kurang.   

Sebagaimana telah penulis jelaskan di muka dalam bahasan tentang 
administrasi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) bahwa pada Tahun 
1985 pernah terjadi pengembalian yang menghebohkan yaitu dengan 
penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Angsuran Pajak (SKPKAP) sebagai 
tindakan sementara [intinya menghindari masa 12 (dua belas) bulan sebagai 
batas waktu penanganan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar], sebelum Direktur 
Jenderal Pajak siap untuk melakukan pemeriksaan. Di masyarakat luas di luar 
Direktorat Jenderal Pajak timbul pertanyaan, bagaimana mungkin suatu 
angsuran pajak sampai bisa berlebih dan dilakukan pengembalian? Bagaimana 
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kacaunya administrasi Kantor Direktorat Jenderal Pajak (KPP) utang pajak 
sampai dapat dibayar lebih? Apabila pertanyaan dua kali tersebut muncul 
disebabkan adanya utang pajak yang telah ditetapkan, kemudian Wajib Pajak 
membayar dengan cara mengangsur.  
 Dalam sistem perundang-undangan pajak pada prinsipnya tidak ada 
angsuran pajak dikembalikan dan tidak ada pula pajak yang dikembalikan, yang 
ada sebenarnya adalah “pengembalian pembayaran bukan pajak,” karena yang 
dikembalikan memang bukan pembayaran pajak, sekalipun mungkin 
pembayaran tersebut semula ditujukan untuk pembayaran pajak. Sistem 
menyatakan demikian, karena sistem pula di kembalikan bukan sebagai 
pembayaran pajak. Oleh karena itu ada baiknya penggunaan terminologi dalam 
pelaksanaan hukum pajak serta terminologi dalam ketentuan pasal undang-
undang ditinjau kembali untuk memudahkan pemahaman hukum serta 
menghindari pelaksanaan hukum yang menyimpang dari ketentuan yang benar. 
Pada dasarnya yang dikembalikan itu adalah likuiditas perusahaan yang 
dibebani dengan biaya likuiditas. Terminologi Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak, dapat mendorong aparatur pajak untuk berbuat 
“mempersulit pengembalian,” khususnya dalam masa penerimaan dari 
Direktorat Jenderal Pajak atau mungkin Kantor Pelayanan Pajak dalam 
keadaan rawan karena tugas utama mereka adalah mengamankan penerimaan. 
Tanpa disadari tindakan yang kurang terpuji tersebut mendatangkan protes dan 
musibah bagi pihak Wajib Pajak, yang mau tidak mau menjadikan deterent 
effect yang negatif (kurang bagus) dalam pelaksanaan pengumpulan dana yang 
bernama pajak.    
   
KETENTUAN YANG MENGATUR 
 Restitusi Pajak atau pengembalian pajak dapat terjadi karena beberapa 
sebab, antara lain: 
1. Pajak yang terutang lebih kecil dari kredit pajak atau Pajak Keluaran lebih 

kecil dari Pajak Masukan – Pasal 17 dan 17B KUP. Untuk kasus ini 
pengembalian didahului pemeriksaan dengan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); 

2. Pajak yang lebih dibayar adalah sebagaimana tercantum dalam Surat 
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C KUP; 

3. Pembayaran pajak yang menjadi lebih bayar akibat dari adanya Surat 
Keputusan Keberatan Pasal 26 ayat (2) KUP atau Putusan Banding Pasal 27 
KUP jo Pasal 77 ayat (1) UU PP atau Surat Keputusan Pembetulan 
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Kesalahan Pasal 16 KUP atau Surat Penghitungan Peninjauan Kembali 
Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf  b.   

4. Terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pajak yang 
dipungut melalui pihak ketiga (Pajak Pertambahan Nilai) atau pembayaran 
pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang melebihi jumlah utang pajak. Ini 
terjadi karena pemindahbukuan karena adanya faktor time lag. Dalam hal 
ini pengembalian kelebihan didahului dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP);    

 Angka 1, 2, dan 3 adalah mekanisme yang diatur dalam sistem 
perundang-undangan perpajakan, sedangkan angka 4 bersifat kasualitas yang 
disebabkan adanya human error baik karena faktor ekstern Direktorat Jenderal 
Pajak (salah potong atau salah pungut), maupun karena adanya faktor intern 
Direktorat Jenderal Pajak (salah dalam pemindah bukuan).   

Khusus untuk kasus angka 1 dan 2 yaitu kelebihan yang timbul karena 
jumlah Pajak Yang Terutang lebih kecil dari Kredit Pajak atau Pajak Keluaran 
lebih kecil dari Pajak Masukan, maka sistem perundang-undangan mengatur  3 
(tiga) bentuk pengaturan yaitu: 
1. Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) setelah dilakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUP; 
2. Melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) setelah dilakukan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B KUP.    
3. Melalui Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 C KUP; 
 Sedangkan pengembalian sebagaimana kasus pada angka 4 adalah murni 
pengembalian bukan pembayaran pajak. Kasus ini terjadi karena ada kesalahan 
dalam pelaksanaan sistem perpajakan berupa human error baik karena faktor 
ekstern maupun karena faktor intern. Sehingga pengembaliannya pun haruslah 
diciptakan administrasi yang sederhana dan cepat dengan penelitian, 
pemeriksaan dan lain sebagainya. Langsung di terbitkan Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) sebagai bukti adanya pembayaran lebih 
(Buku Register Pembayaran Lebih atau PLB). 
 
 
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pasal 17C KUP 
 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ini dalam 
undang-undang ditentukan hanya untuk Wajib Pajak tertentu. Kriteria Wajib 
Pajak tertentu ditetapkan oleh Menteri Keuangan-Pasal 17C ayat (2) KUP. 
Wajib Pajak tertentu sebagai kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
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tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak- Pasal 17C ayat (3) 
KUP. Jadi menurut undang-undang sekalipun seorang/suatu badan termasuk 
kriteria tertentu yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, namun apabila tidak 
termasuk dalam ketetapan Direktur Jenderal Pajak maka tidak dapat dilakukan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Adapun pengertian Wajib Pajak 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (2) KUP ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/ KMK.04/ 2000 Tanggal 22 
Desember 2000 yang antara lain adalah: 
1. Wajib Pajak yang tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahunan untuk 

semua jenis pajak selama dua tahun terakhir; 
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali yang 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dan tidak bertindak wan prestasi terhadap Keputusan Pemberian 
Persetujuan Angsuran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran; 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 

4. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian 
tersebut tidak mempengaruhi Laba Rugi Fiskal; 

5. Laporan Keuangan yang diaudit tersebut harus disusun dalam bentuk long 
form report dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi kemersial dan fiskal;     

6. Apabila Laporan Keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik maka Wajib 
Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu. Sepanjang memenuhi syarat angka 1, 2 dan 3 
tersebut serta syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Permohonan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebelum tahun pajak berakhir; 

7. Wajib Pajak dengan perhitungan peredaran usaha yang mudah diketahui 
karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjang memenuhi persyaratan 
angka 1 adan 2 atau 3 dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pembayaran Pajak. 

 Kemudian dalam Keputusan Menteri ditetapkan bahwa pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut di dalam pelaksanaannya di 
proses sebagaimana ketentuan Pasal 17B KUP.   Kemudian dari kewenangan 
yang diberikan oleh Pasal 17C ayat (3) Direktur Jenderal Pajak menetapkan: 
1. Dalam Kep Dir Jen Pajak ini menunjuk Kep. Men Keu RI Nomor 544/ 

KMK.04/2000 sebagai acuan yang memenuhi kriteria tertentu; 
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2. Kriteria Wajib Pajak patuh disusun oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
dan diusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk di 
tetapkan atas nama Direktur Jendral Pajak;  

3. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan maupun 
dengan surat tersendiri; 
Catatan: 

 Menurut hemat penulis persyaratan sebagaimana tersebut di 
muka sebenarnya tidak perlu diadakan karena semua persyaratan 
tersebut sudah masuk dalam tugas pengawasan dan sebagai akibat 
dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang sudah 
ada sanksi perpajakan tersendiri, persyaratan sebagaimana tersebut 
di muka dapat saja menjadikan pengawasan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan menjadi kendor.     
Kemudian apabila pengembalian pendahuluan tersebut tidak benar 
masih ada lembaga pemeriksaan dan lembaga surat ketetapan pajak 
dengan ditambah sanksi 100% (seratus persen), atau bahkan 
lembaga penyidikan tindak pidana pajak. 

4. Bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak (SKPPKP) dilakukan setelah dilakukan penelitian, dan 
pengembalian harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan untuk Pajak 
Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai sejak 
permohonan diterima. Apabila dalam jangka yang telah ditentukan tersebut 
belum diterbitkan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak.  

5. SKPPKP adalah sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Adapun bentuk 
SKPPKP adalah sama dengan SKPKB. 

6. Adapun bentuk SKPPKP untuk masing-masing jenis pajak dan lampiran 
perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR KEP……/ SKPPKP/ …../ ……. 

TENTANG 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
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MEMBACA  : ….dan seterusnya; 

MENIMBANG :…..dan seterusnya; 

MENGINGAT :…..dan seterusnya; 

 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  JENDERAL PAJAK TENTANG   
    PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK………  
     MASA/ TAHUN…………  KEPADA …………. …………………  

     NPWP ……………. 

Pasal 1 

(1). Kepada ……………………………………………………………………… 

NPWP ………………………………….diberikan pengembalian pendahuluanb kelebihan 
pembayaran pajak ……………………………………… Masa/ Tahun Pajak………… sesuai Pasal 17C 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp. 
…………………………………… 

(………………………………………………………………………………………..) dengan perhitungan 
sebagaimana terlampir. 

(2). Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih 
dahulu dengan utang pajak.    

 Pasal 2 

Surat Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagai dasar diterbitkannya 
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak.  

       Ditetapkan di ………………….. 

       Pada tanggal …………………... 

       A.n.Direktur Jenderal Pajak 

       Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak 

 

      (………………………… .) 

Keputusan ini disampaikan kepada:   NIP:…………………….. 

1. Wajib Pajak; 

2. Seksi TUP, Seksi Pen Keb; Seksi PPH/ PPN 

3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

 

LAMPIRAN PERHITUNGAN 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN 

PAJAK PENGHASILAN  BADAN/ ORANG PRIBADI  

Nama  : ………………………………………… 

NPWP  : ………………………………………… 

Tahun Pajak : ………………………………………… 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penghitungan jumlah pengembalian  pendahuluan 
kelebihan pembayaran Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan Neto       Rp. ………… 

2. Penghasilan Kena Pajak      Rp. ………… 

3. Pajak Penghasilan yang terutang     Rp. …………. 

4. Kredit Pajak: 

a. Dipotong/ dipungut oleh pihak lain: 

a.1. PPh Pasal 21    Rp. …………. 

a.2. PPh Pasal 22    Rp.  . ……….. 

a.3. PPh Pasal 23    Rp. …………. 

a.4. Lain-lain    Rp. …………. 

a.5. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)     Rp. …………. 

b. Dibayar sendiri: 

b.1. PPh Pasal 22    Rp. ………… 

b.2. PPh Pasal 24    Rp. ………… 

b.3. PPh Pasal 25    Rp. ………… 

b.4. PPh Pasal 29    Rp. ………… 

b.5. Lain-lain    Rp. ………… 

b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)    Rp. ………… 

c. Diperhitungkan (Pokok) STP    Rp. …………. 

d. Jumlah (a.5+b.6+ c)     (Rp…………..) 

5. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPh    Rp. …………. 

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK        

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

……………………………………………… 

 

 

(………………………………………….) 

NIP. ……………………............... 

 
 

 
LAMPIRAN PERHITUNGAN 

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 

Nama  :……………………………………… 

NPWP  : …………………..………………… 

Tahun Pajak : …………................................ 

Dari penelitian yang telah dilakukan penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: 

No. Uraian 
Jumlah Menurut 

PKP (Rp.) Fiskus (Rp.) 
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1. Dasar Pengenaan Pajak 
a. Ekspor 
b. Penyerahan yang tidak dipungut/ dibebaskan 
c. Penyerahan yang PPN nya dipungut: 

• Tarip Umum 
• Nilai lain 
•  Jumlah (c.1 +c.2) 

d. Dikurangi retur Penjualan 
e. Jumlah (a+b+c.3-d) 

  

2. Pajak keluaran: 
a. Pajak Keluaran seluruhnya 

• Tarip Umum  
• Nilai Lain 
• Jumlah (a.1+a.2) 

b. Dikurangi: 
• PPN atas retur penjualan 
• PK yang dipungut Pemungut 
• PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 
• Jumlah (b.1+b.2+b.3) 

c. Jumlah PK yang dipungut(a.3-b.4) 

  

3. Pajak yg dpt diperhitungkan/ tidak terutang 
a. PM yg. dpt dikreditkan 
b. Dibayar dengan NPWP sendiri 
c. PM yg. menggunakan Pedoman Peng-kreditan PM karena 

memilih menggu-nakan NPPN 70% dari PK BKP atau 40% 
dari PK  JKP  

d. Kompensasi bulan lalu 
e. Di perhitungkan (Pokok) STP 
f. Dkurangi: 

• fPemba. Pendahuluan/ oleh instansi selain DJP 
• fPPN retur Pembelian 
• fHasil Penghitungan Kembali PM yg dikreditkan/tak 

dipungut/dibebaskan 
• Jumlah (f.1+f.2+f.3) 

g. Jumlah yang diperhitungkan(a+b+d+e+f.4) 
 

  

4. PPN yang harus di bayar (3g-2c)   
5. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN (4)   

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

 

 (…….................…………………………………………) 
 

Pengembalian karena SKPLB 
 Dalam kasus pengembalian karena kelebihan pembayaran sebagai 
akibat dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maka 
harus dibedakan antara SKPLB produk Pasal 17 KUP dan SKPLB produk 
Pasal 17B KUP. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan kelebihan 
pembayaran karena  jumlah kredit pajak ternyata lebih besar dari jumlah pajak 
yang terutang. Jadi yang dikembalikan adalah kredit pajak bukan pajak.  
 Perbedaan perlakuan pengembalian dari kedua jenis SKPLB ini 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) KUP sebagai berikut: 
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SKPLB Pasal 17     
1.  SKPLB ini diterbitkan sebagai hasil 

pemeriksaan dari Surat Pemberitahu-
an yang tidak menyatakan ada klaim 
kelebihan pembayaran (restitusi)- SPT  
KB/N atau LB hasil edit; 

2. Wajib Pajak wajib mengaju-kan 
permohonan pengembalian 
pembayaran dan atau permohonan 
pemindahbukuan telah menerima 
SKPLB; 

3.   Pengembalian harus dilakukan paling 
lambat dalam jangka waktu satu bulan 
sejak permohonan pengem-balian 
dilakukan; 

4. Apabila terjadi  keterlambatan pe-
ngembalian dari jangka waktu 
sebagaimana tersebut butir 3 maka 
negara membayar bunga inbalam 2% 
(dua persen) sebulan yang dihitung 
sejak berlakunya batas waktu sampai 
dengan saat pengembalian dilakukan; 

5.   Jangka waktu di terbitkannya SKPLB 
dan permohonan pengembalian tidak 
diatur dalam sistem perundang-
undangan, jadi bebas.   

SKPLB Pasal 17 B 
1. SKPLB ini diterbitkan sebagai hasil 

pemeriksaan karena dalam Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak ada Klaim 
pembayaran lebih (restitusi) – SPT LB;  

2. Tidak perlu ada lagi permohonan 
pengembalian  lebih bayar; 

3. Pengembalian harus dilakukan paling 
lama satu bulan sejak diterbitkannya 
SKPLB;  

4.  Apabila pengembalian kelebihan pem-
bayaran dilakukan setelah jangka waktu 
tersebut butir 3, maka negara 
membayar imbalan bunga sebesar 2 % 
(dua persen) yang dihitung sejak  
berlakunya batas waktu sampai dengan 
saat dilakukannya pembayaran 
kelebihan;   

 
 Dari uraian tersebut dimuka jelas sekali perbedaan perlakuan di dalam 
melaku-kan pengembalian antara SKPLB Pasal 17 KUP dan SKPLB Pasal 17B 
KUP. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan yang menghasilkan SKPLB 
Pasal 17 KUP tidak terikat dengan jangka waktu penyelesaian 12 (dua belas) 
bulan sebagai-mana pada Pasal 17B KUP, akan tetapi tetap kepada ketentuan 
daluwarsa yaitu 10 (sepuluh) tahun. SKPLB Pasal 17 KUP biasanya terjadi 
dalam pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar sebagai hasil edit yang semula SPT 
(KB) atau (N);   
Catatan: 

1. Dalam praktek sehari-hari penerbitan SKPLB tidak pernah dibedakan 
antara SKPLB Pasal 17 atau SKPLB pasal 17B, hal ini menyebabkan 
pekerjaan hilirnya (unit kerja Rekonsiliasi) yang bertugas memberikan 
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pengembalian menghadapi kesulitan. Untuk menghindari 
keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk 
SKPLB Pasal 17B maka semua Wajib Pajak yang menerima SKPLB 
diminta untuk mengajukan permohonan restitusi. Hal ini dapat 
membingungkan dan menyulitkan Wajib Pajak, karena menilai 
petugas yang menangani pengembalian ada unsur untuk mempersulit 
pengembalian atas SKPLB yang telah diputuskan sendiri oleh pihak 
Kantor Pelayanan Pajak; 

2. Demikian pula praktek pengertian SKPLB Pasal 17 adalah SKPLB 
yang timbul dari pemeriksaan Surat Pemberitahuan Kurang Bayar atau 
Surat Pemberitahuan Nihil yang setelah diperiksa menjadi Lebih 
Bayar. Pendapat yang demikian ini perlu diluruskan, sebab apabila 
memang demikian maka perlu dipertanyakan keandalan lembaga 
pemerik-saan pajak yang dasar hukumnya adalah “wewenang”. Jadi 
ada kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dibiayai oleh negara, 
padahal sebenarnya Wajib Pajak dapat saja di minta untuk 
membetulkan Surat Pemberitahuannya yang diikuti dengan 
permohonan pemindahbukuan.     

3. SKPLB Pasal 17 timbul karena adanya kegiatan penelitian/edit Surat 
Pemberitahuan yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Kurang 
Bayar atau Nihil menjadi lebih bayar. Penyelesaiannya harus 
dilakukan dengan pemeriksaan, hal yang demikian ini dapat saja 
terjadi karena Wajib Pajak lupa atau tidak tahu tentang pengertian 
kredit pajak, misalnya yang banyak terjadi adalah mengkreditkan 
“Pokok Pajak dalam Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (1) huruf a dan 
huruf b KUP ” yang hampir tidak pernah dilakukan oleh Wajib Pajak. 

 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Karena Keputusan Keberatan/ Putusan 
Banding 
 Surat Ketetapan Pajak, apakah itu SKPKB maupun SKPKBT, hanyalah 
merupakan koreksi fiskal yang bersifat formal dari Surat Pemberitahuan yang 
telah disampaikan oleh Wajib Pajak. SKP bukan merupakan indikasi adanya 
tindak pidana baik tindak pidana pelanggaran maupun tidak pidana kejahatan. 
Karena itu dalam mekanisme hukum pajak dinyatakan bahwa pengajuan surat 
keberatan tidak menunda pembayaran pajak. Apabila terjadi kelebihan 
pembayaran karena keputusan keberatan atau putusan banding yang 
mengurangi besarnya pajak yang terutang, maka harus dikembalikan. Karena 
kelebihan ini sebenarnya bukan pembayaran pajak, maka terhadap 
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pengembalian ini negara membayar imbalan bunga, sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulannya maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan.   
 Proses pengembalian kelebihan ini dapat terjadi dua kali yakni 
keputusan karena keberatan dan putusan banding. Pada saat keputusan 
keberatan telah mengurangkan jumlah pajak yang terutang, kemudian apabila 
Wajib Pajak tidak puas dan mengajukan banding. Putusan banding 
mengurangkan lagi jumlah pajak maka harus dilakukan pengembalian kedua 
terhadap putusan banding. Dalam kasus putusan banding mengurangkan jumlah 
pajak yang terutang memang tidak menimbulkan masalah, namun bagaimana 
halnya apabila putusan banding menambah jumlah pajak yang terutang atau 
mengembalikan kepada perhitungan semula? Bagaimana menarik 
pengembalian yang sudah diberikan, khususnya terhadap imbalan bunganya? 
 Nota perhitungan pengembalian kelebihan dibuat oleh unit kerja 
penagihan setelah menerima keputusan keberatan atau putusan banding dan 
tata cara perhitu-ngannya telah penulis sampaikan pada pembahasan Bab Tata 
Usaha Piutang Pajak. Yang menjadi permasalahan disini adalah pelaksanaan 
Pasal 27A ayat (2) yaitu pengembalian kelebihan pembayaran terhadap sanksi 
Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan. Pengembalian terhadap kelebihan 
pembayaran Sanksi Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan ini hanya dapat 
dilakukan manakala Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan tersebut telah 
dikurangkan sebagian/dikurangkan sampai habis atau dibatalkan. Sebagaimana 
keputusan keberatan/putusan banding adalah “Pembatalan Surat ketetapan 
pajak.” 
 Dengan ditentukannya bulan bunga dalam pemberian imbalan bunga 
selama 24 (dua puluh empat) bulan maka ada kemungkinan Wajib Pajak masih 
dirugikan 6 bulan bunga dengan perhitungan sebagai berikut: 
 
Jangka waktu pengajuan surat keberatan sejak diterbitkan Skp adalah 3  bulan 
Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah    12 bulan 
Jangka waktu pengajuan banding setelah surat keberatan adalah  3 bulan  
Jangka waktu penyelesaian banding adalah    12 bulan 
Jatuh tempo pembayaran sejak diterbitkan Skp adalah   (1 bulan) 
Bulan bunga imbalan maksimal seharusnya    29 bulan.   
Bulan bunga imbalan maksimal yang ditentukan           24 bulan  
Kerugian bulan bunga imbalan sampai dengan SPMKP (+ 1 bulan) adalah 6 bulan. 

 Kemungkinan kerugian bulan bunga imbalan tersebut hanya dapat 
diatasi dengan cara kerja yang ekonomis dan efisien. Apalagi ketentuan yang 
mengatur kapan pengembalian tersebut selambat-lambatnya harus dilakukan 
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juga belum ada. Demikian pula kapan suatu STP Bunga Penagihan harus 
dikurangkan atau dibetulkan atau dibatalkan terhadap Surat ketetapan pajak 
yang mengalami pengurangan sebagai hasil keputusan keberatan atau putusan 
banding tersebut juga belum diatur.  
 Adapun bentuk perhitungan imbalan bunga pengembalian tersebut 
adalah sebagai berikut: 
Catatan: 

1. Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pokok utang yang 
lebih dibayar maupun terhadap Surat Tagihan Pajak Atas Bunga Penagihan yang 
lebih dibayar;  

2. Imbalan bunga di hitung dengan cara mengalikan jumlah bunga bunga kali 2 % 
(dua persen) kali jumlah yang seharusnya dikembalikan; 

3. Pengertian yang seharusnya dikembalikan adalah jumlah yang tidak terpengaruh 
dengan adanya pemindahbukuan, misalnya: 
Jumlah kelebihan karena keputusan keberatan adalah  Rp 200.000.000,- 

Pemindah bukuan kepada utang yang lain           Rp 180.000.000,- 
Sisa kelebihan karena keputusan keberatan adalah       Rp   20.000.000,- 
Imbalan bunga misalnya(bb.10) x 2 %x Rp 200.000.000,- Rp   40.000.000,- 

SPMKP yang harus di terbitkan adalah           Rp  60.000.000,- 
Perhitungan ini sejalan dengan bunyi dan maksud Pasal 27A KUP yaitu 
Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai akibat dari “Keputusan 
Keberatan maupun Putusan Banding.”  

4. Salah satu kelemahan dari ketentuan ini adalah tidak diatur/ ditentukan tentang 
kapan paling lama Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran karena 
Keputusan Keberatan atau Banding ini harus dilaksanakan. Oleh karena tidak 
diatur maka ini banyak terjadi dianggap sebagai ”bargaining” kuat pejabat untuk 
dikatakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau melakukan 
kelalaian jabatan.      

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP. …./……/……. 

TENTANG 
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA 

 
DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Membaca : Surat permohonan atas nama:…………………….. 
       NPWP:…………………Nomor…………… Tanggal………. 
Menimbang         : a…….. b. ……… c. ……… d. ………. 
Mengingat           : 1. …………….. 2. …………………… 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG  
    PEMBERIAN IMBALAN BUNGA TAHUN ……………….   
    KEPADA……………………….. NPWP…………………… 

Pasal 1 
(1) Kepada ……………………………… NPWP …………………… diberikan imbalan bunga 

berkenaan dengan kelebihan pembayaran …………………… Tahun ……… sesuai Pasal 
…………….. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2000 sebesar Rp……………………………… 

(2) Imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp……………………… 
(3) Sisa imbalan bunga yang dibayarkan sebesar Rp. …………………. 

Pasal 2 
Pembayaran bunga atau imbalan bunga sebagai dimaksud dalam pasal 1, di lakukan oleh Bank 
………………… ke rekening Wajib Pajak Nomor ……………………… pada Bank ………………………. 
        
       Ditetapkan di …………………....... 
       Pada tanggal ……………….…........ 

A.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
                                             KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

  
 

(………………………………………) 
NIP…………………   

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 
1. Wajib Pajak; 
2. Bank Operasi; 
3. KPKN; 
4. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 

( 2 s/d 4, jika ada sisa bunga yang akan dikembalikan) 

TATA CARA PENGEMBALIAN 
 

 Setelah di muka dibahas mengenai jenis-jenis pengembalian yang ada 
maka berikut ini penulis akan paparkan tata usaha dan tata cara pengembalian 
dari masing-masing jenis pengembalian tersebut, yaitu sebagai berikut: 
 

Tata Usaha Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak-Ps.17C KUP 

 
Seksi PPh OP Seksi PPh Badan  Seksi PPh Pot/ Put     Seksi 
PPN  
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                                                                      2 
Penelitian 

……………………………………3………………………………… 
 SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 

 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (SKPPKPP) 

   4 
Unit Kerja TAPSIP 

Perekaman 

5 
 SURAT KEPUTUSAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

(SKPKPP) 
                                                                      6 

Unit Kerja Rekonsiliasi, Buku Regester PLB & 
Perhitungan dengan utang pajak lain 

   7 
Penebitan PBK  dan SPMKP 

                                                           8 
 
Wajib Pajak      Bank Operasi       KPKN   Kanwil 

                               9                                          9a                   
                                                                           10              10a 

KPP 
 
                                                                       11 

LPP Pos Realisasi Pengembalian 
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Penjelasan gambar: 
1. Seksi pengelola Surat Pemberitahuan yaitu Seksi PPh OP, PPh Badan, PPh 

Pot/Put dan Seksi PPN melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan 
atau Surat Pemberitahuan yang mengajukan permohonan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 

2. Dari hasil penelitian tersebut apabila semua persyaratan dipenuhi maka 
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak (SKPPKPP); 

3. Surat Keputusan penelitian tersebut dikirimkan ke unit kerja TAPSIP untuk 
direkam. 

4. Hasil perekaman tersebut menghasilkan keluaran: 
a. Surat Pengantar Surat Keputusan : 
b. Lembar Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKPKPP); 
c. Daftar nominatif;  

5. Hasil Keluaran Komputer tersebut dikirim ke unit kerja Rekonsiliasi. Unit 
kerja ini setelah mencatat dalam Buku Register Pembayaran Lebih, 
mengajukan permintaan daftar utang pajak kepada unit kerja Tata Usaha 
Piutang Pajak, untuk dilakukan perhitungan atas kelebihan tersebut dengan 
utang pajak yang lain; 

6. Setelah daftar utang pajak diterima maka dapat dilakukan perhitungan 
pemindahbukuan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Pembayaran rangkap 4 (empat).  

7. Surat tersebut  dikirim kepada: 
a. Wajib Pajak untuk tindasan Bukti Pemindah Bukuan dan asli dari Surat 

Perintah Membayar Kelebihan Pajak ; 
b. Bank Operasi untuk tindasan SPMKP; 
c. Kantor Perbendaharan dan Kas Negara untuk tindasan SPMKP; dan 
d. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak untuk tindasan SPMKP. 

8. Wajib Pajak menguangkan SPMKP ke Bank Operasional, dan Bank 
Opera-sional melaporkan penguangan SPMKP tersebut ke KPKN dan 
tindasan bukti penguangan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak; 

9. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara pada setiap akhir bulan melapor- 
kan jumlah penguangan SPMKP ini melalui DA.08.01 ke KPP.      

Tata Usaha Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui SKPLB-Pasal 
17 dan 17B KUP 
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Pemeriksaan Pajak                          
Nota Perhitungan SKPLB     1                Unit Kerja TAPSP    

Pasal 17 &                                         perekaman Not.hit 
Pasal 17B                                              2  

        

                                                                             3 
 

Unit Kerja Rekonsiliasi 
SKPLB Ps.17           SKPLB Ps17B 

                                        
   Surat Permohonan                   4 
                           Restitusi 
                                                 4.a 
                                                                      Di catat dalam Bk.Reg. 
                                                                      Pembayaran Lebih (PLB) 
                                                                                        5 

 Perhitungan dengan  
      Utang pajak lain 

 
6 

Not Hit Pengembalian 
Kelebihan 

7 
 

Penerbitan PBK & SPMP 
8 

 
 
Wajib Pajak             Bank Operasionil  KPKN         Kanwil Dir.Jen.Pa 

 
                      9                                                  10 

KPP 
                                                         Perekaman 
 

Penjelasan: 
1. Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Wajib 

Pajak dan mengusulkan/ membuat Nota Perhitungan SKPLB Pasal 17 atau 
Pasal 17B, dalam Nota Perhitungan harus jelas tertulis ketentuan pasal yang 
menjadi dasar mengusulan penerbitan SKPLB; 
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2. Nota Perhitungan dikirim ke TAPSIP, kemudian TAPSIP melakukan 
perekaman terhadap Nota Perhitungan tersebut; 

3. Setelah dilakukan perekaman diterbitkan keluaran yaitu antara lain: 
a. Surat Pengantar ketetapan pajak (dahulu namanya pengantar merah); 
b. Daftar nominatip ketetapan; dan 
c. Lembar ketetapan (SKPLB Ps.17 & Ps.17B); 

4. Terhadap SKPLB Pasal 17B langsung dibukukan dalam Buku Regester 
PLB, sedangkan untuk SKPLB Pasal 17 menunggu surat permohonan 
restitusi/pemindahbukuan dari Wajib Pajak, apabila surat permohonan 
telah masuk SKPLB tersebut dibukukan kedalam Buku Register PLB; 

5. Unit Rekonsilaiasi meminta konfirmasi daftar utang pajak yang lain ke unit 
kerja Tata Usaha Piutang Pajak; 

6. Dibuat Nota Perhitungan pengembalian berdasarkan konfirmasi tersebut; 
7. Menerbitkan Pemindahbukuan  dan  Surat Perintah Membayar Kelebihan 

Pajak (SPMKP) rangkap empat; dan 
8. Surat tersebut dikirimkan kepada: 

a. Wajib Pajak yaitu lembar asli SMPKP dan tindasan lembar PBK; 
b. Bank Operasional –tindasan SPMKP; 
c. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara – tindasan SPMKP; 
d. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak – tindasan SPMKP. 

9. Realisasi penguangan kelebihan pembayaran pembayaran dilaporkan oleh 
KPKN melalui D.08.01 untuk setiap bulannya dan setelah di rekam di KPP 
sebagai pengurang dalam Pos Realisasi Pengembalian.  

 
 
 
 
 
 
Tata Usaha Pengembalian Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang 
 

Seksi PPh OP  Seksi PPh Badan  Seksi PPh Pot 
Put  
 
             Seksi PPN                                                  Seksi Penagihan 
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……………………………………………………………………………….. 
Yang menerima permohonan atau yang 

menemukan pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang (1) 

                                                     
     Menerbitkan 

  Surat Keptusan Kelebihan 
  Pajak (2) 
  SKKP) 

(3) 
Unit Kerja Rekonsiliasi 
Buku Regester PLB & 

Perhitungan dengan utang pajak lain 
   4 

Penebitan PBK  dan SPMKP 
                                                           5 

Wajib Pajak      Bank Operasi       KPKN  Kanwil 
                               6                                         6                   
                                                                            7            7a. 

KPP 
 
                                                                       8 

LPP Pos 
 Realisasi Pengembalian 

 
 
Penjelasan: 
1. Kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang ini dapat terjadi di unit 

kerja manapun asalkan unit kerja tersebut mengelola pembayaran, 
misalnya: 
a. Seksi Penagihan, dalam kasus pemindahbukuan yang menjadikan 

pembayaran berlebih (ada kemungkinan faktor time lag),  
b. Seksi PotPut, adanya pemotongan pajak yang seharusnya bukan 

obyek pemotongan, misalnya atas uang pesangon dalam batas 
tertentu; 
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c. Seksi PPh OP/ Badan, dapat pula terjadi dalam kasus pada masa 
yang sama; 

d. Seksi PPN, pemungutan pajak terhadap penyerahan bukan Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;  

e. Dan masih banyak yang lain kemungkinan terjadi; 
2. Apabila ditemukan pembayaran yang demikian ini baik secara jabatan 

atau atas permohonan Wajib Pajak maka diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pembayaran (SKPP); 

3. Setelah Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran diparaf dan 
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak langsung dikirim ke unit 
kerja Rekonsiliasi; 

4. Oleh unit kerja Rekonsiliasi setelah dimintakan daftar konfirmasi ke unit 
kerja Tata Usaha Piutang Pajak dicatat dalam Buku Register 
Pembayaran Lebih; 

5. s.d. 8 adalah proses kerja yang sama dengan model pengembalian yang 
lain. 

 
RANGKUMAN 
 
1. Pengembalian kelebihan pajak (restitusi pajak) dapat terjadi karena 

beberapa sebab yaitu antara lain: 
a. karena jumlah pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajak; 
b. karena ada pembayaran lebih sebagai akibat adanya keputusan 

keberatan atau putusan banding; 
c. karena adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; 

2. Dalam kasus-kasus tertentu pengembalian pembayaran lebih harus di 
berikan pula tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 
Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu tersebut antara lain: 
a. Pengembalian kelebihan pembayaran karena diterbitkannya SKPLB, 

yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(2) KUP, yang dihitung dari sejak saat berlakunya batas waktu sampai 
dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) KUP; 

b. Pengembalian kelebihan pembayaran utang pajak karena adanya 
keputusan keberatan atau putusan banding, yang dihitung dari saat 
pembayaran sampai dengan saat keputusan keberatan atau putusan 
banding diterbitkan;   
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3. Pengembalian sebagaimana dimasud dalam angka 2 butir b, juga harus 
diberikan kepada sanksi administrasi yang telah diterbitkan karenan Wajib 
Pajak tidak melunasi/ membayar utang pajak saat jatuh tempo; 

4.  Pada prinsipnya terminologi pembayaran kelebihan pembayaran pajak 
pada dasarnya adalah pengembalian pembayaran bukan pajak, sekalipun 
semula ditujukan untuk pembayaran pajak secara sistem, dan pada akhirnya 
secara sistem pula dinyatakan bukan pajak yang terutang ataupun bukan 
utang pajak; 

5. Harus di bedakan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 
timbul karena SKPLB Pasal 17 KUP dan SKPLB Pasal 17B KUP, dan 
untuk membedakan ini hanya dapat dilakukan apabila unit kerja hulu (yang 
memproduksi SKPKB) melakukan pembedaan dalam produknya;  
 

LATIHAN 
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pajak? 
2. Jelaskan bentuk-bentuk terjadinya Pengmebalian Kelebihan Pajak ? 
3. Jelaskan bagaimana tata cara pengembalian terhadap diterbitkannya SKPLB 

Pasal 17 dan Pasal 17B KUP? 
4. Jelaskan bagaimana mekanisme hukum yang terjadi sehingga sampai terjadi 

kelebihan pembayaran sebagai akibat keputusan keberatan atau putusan 
banding? 

5. Jelaskan filosofi hukum yang mendasari di berikannya imbalan bunga atas 
pengembalian karena keputusan keberatan atau putusan banding? 

6. Bagaimana perhitungan imbalan bunga apabila jumlah kelebihan tersebut di 
kompensasikan terlebih dahulu dengan utang pajak yang ada? Jelaskan 
jawaban saudara sekaligus dengan ketentuan yang mendasarinya? 

7. Terjadi suatu kasus, SPT Wajib Pajak Rugi dan Lebih Bayar, setelah di 
lakukan pemeriksaan oleh pemeriksa di usulkan untuk diterbitkan SKPKB, 
terhadap SKPKB tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan 
dan bersamaan dengan pengajuan keberatan utang pajak di lunasinya. Surat 
Keputusan Keberatan mengurangi jumlah Pajak yang terutang, dan Wajib 
Pajak tidak puas terhadap keputusan keberatan ini dan mengajukan 
banding, putusan banding mengembalikan keperhitungan ke SPT Wajib 
Pajak. 
Pertanyaan: 
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a. Di dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam kasus 
putusan banding sebagaimana tersebut dimuka apakah kasus ini di 
anggap sebagai akibat putusan keberatan atau sebagai suatu kebenaran 
Surat Pemberitahuan Wajib Pajak? 

b. Jelaskan perbedaan antara kedua pertanyaan tersebut didalam 
pengemba-lian kelebihan pembayaran pajak?   

8. Dalam kasus-kasus tertentu dapat terjadi pengembalian pembayaran bukan 
pajak, jelaskan bagaimana hal demikian tersebut dapat terjadi? 

9. Jelaskan bagaimana tatacara pengembalian kasus angka 8? 
10. Apakah pembayaran melalui Bukti Pemindahbukuan (Pbk) juga dapat di 

lakukan pengembalian? 
11. Coba jelaskan bagaimana mungkin di dalam sistem perpajakan yang 

menganut self assessment system dapat terjadi lebih bayar? apakah ini 
mengandung arti bahwa Wajib Pajak di Indonesia ini memiliki nasionalitas 
yang tinggi sehingga bersedia membayar pajak lebih dari yang seharusnya? 
Jelaskan jawaban saudara berdasrkan mekanisme hukum yang ada! 

12. Kapan pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu dibukukan sebagai 
faktor pengurang dalam penerimaan pajak? 

13. Kedalam pos mana imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak 
dibebankan pada penerimaan negara? 

14. Jelaskan bagaimana penulis berpendapat terhadap ketentuan pembatasan 
pengertian “Wajib Pajak tertentu” dalam rangka Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak? dan apa yang menjadikan 
alasan dari penulis? 

15. Apakah dengan adanya lembaga pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
karena keputusan keberatan/ putusan banding tersebut telah memberikan 
kedudukan hukum yang sederajat antara Wajib Pajak dan aparatur pajak 
terhadap ketentuan tentang penagihan pajak dan keberatan/peradilan pajak? 
jelaskan jawaban saudara! 

 
 
 

 
 



 
 
 

BAB 13 
 

TATA USAHA PEMERIKSAAN PAJAK 
 
 
 
PENGERTIAN  
 
 Pengertian Administrasi Pemeriksaan Pajak di sini bukan administrasi 
unit kerja pemeriksaan sebagai institusi, akan tetapi merupakan tugas segala 
kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan 
pajak yang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan kearsipan. 
Tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman 
pelaksanaan pemeriksaan pajak baik untuk kepentingan operasional maupun 
pengawasan jalannya pemeriksaan; sebagai pertanggungjawaban pejabat 
pemeriksa pajak; sebagai dasar pembuatan tanggapan terhadap sanggahan 
Wajib Pajak di dalam penyelesaian sengketa pajak yang mungkin timbul 
sebagai akibat dari pemeriksaan; dan sebagai dasar materi pembelaan terhadap 
kemungkinan timbulnya gugatan dari Wajib Pajak baik selama berjalannya 
pemeriksaan maupun setelah selesainya pemeriksaan pajak atas hasil 
pemeriksaan.   
 Pengertian pertanggungjawaban pejabat pemeriksa pajak adalah 
pertanggungjawaban baik secara yuridis maupun secara administrasi dari 
pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa. Sebagai 
pelaksana hukum, pemeriksaan akan dan telah dijalankan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan pemeriksaan. 
Tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. Jelas di sini bahwa ketentuan administrasi pemeriksaan bukanlah 
modifikasi dari pemikiran pejabat pemeriksa, akan tetapi banyak ditentukan 
oleh bagaimana ketentuan hukum formal menghendaki. Mengapa demikian? 
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Pemeriksa pajak adalah pelaksana hukum yang harus bekerja secara hukum. 
Apabila timbul sengketa pajak antara Wajib Pajak dan pihak Direktur Jenderal 
Pajak dan atau gugatan ke lembaga peradilan oleh Wajib Pajak diperlukan 
administrasi pemeriksaan sebagai dasar pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 
Oleh karena itu administrasi pemeriksaan pajak haruslah disusun dengan 
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana ketentuan undang-
undang. 
 Administrasi pemeriksaan meliputi bentuk-bentuk administrasi antara 
lain:  

• Buku Register, adalah buku yang berisi kolom-kolom atau lajur daftar-daftar 
dan catatan-catatan tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan hal-hal 
yang ditentukan oleh nama Buku Register tersebut; 

• Daftar, adalah tulisan dalam lajur atau kolom-kolom yang dimaksudkan 
untuk mencatat data tertentu baik berupa angka maupun peristiwa; 

• Formulir, yakni lembaran kertas yang harus diisi pada tempat yang telah 
disediakan beserta petunjuk pengisiannya;  dan 

• Blangko, yakni lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan 
sistematikanya, sedangkan isi, maksud dan kegunaan tidak ditegaskan, 
tergantung kepada kebutuhannya. 

 Administrasi dapat digolongkan menjadi: 
1. Administrasi Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai permanent file dari 

pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang meliputi antara lain: 
a. Sampul Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan; 
b. Daftar isi Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan; 
c. Resume; 
d. Laporan Hasil Pemeriksaan  
e. Berita Acara yang diterbitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan; 
f. Data dari kegiatan yang dilakukan mulai dari persiapan pemeriksaan; 

pelaksanaan pemeriksaan dan temuan dalam pemeriksaan serta sidang 
akhir pemeriksaan;  

g. Surat-surat yang diterbitkan dalam pelakasanaan pemeriksaan. 
2.  Administrasi yang bukan merupakan isi dari Berkas Kerja Pemeriksaan, 

yakni meliputi misalnya Buku-buku Register yang antara lain: 
a. Buku Register Penerimaan Berkas Wajib Pajak untuk diperiksa; 
b. Buku Register Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak; 
c. Buku Register Surat Perintah Pemeriksaan Pajak; 
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d. Buku Register Pengiriman Surat Panggilan dan Surat–surat lainnya; 
e. Buku Register Penyegelan tempat atau ruangan milik Wajib Pajak; 
f. Buku Register Permintaan Tenaga Ahli; 
g. Buku Register Laporan Hasil Pemeriksaan; 
h. Dan Buku Register lain yang kemungkinan diperlukan. 

 
PERSYARATAN PEMERIKSAAN  
 

Ketentuan yang mengatur 
 Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan 
Pasal 1 angka 24 bahwa pemeriksaan adalah “serangkaian tindakan ....” 
Artinya kegiatan pemeriksaan tersebut dimulai dari awal sampai dengan akhir 
adalah satu sistem yang tidak terputus ataupun saling mendahului. Ketentuan 
Pasal 29 ayat (1) KUP yang menjadi dasar hukum penatausahaan pelaksanaan 
pemeriksaan, dikatakan bahwa tujuan dari pemerik-saan adalah “menguji” 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
sebelum dilakukan pemeriksaan pajak sudah ada “dugaan-dugaan” 
kemungkinan kekurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atau 
kemungkinan tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.  
 Apabila kita berbicara mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan, 
maka pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut menyangkut dua bentuk 
kewajiban, yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan formal dan pelaksanaan 
kewajiban perpajakan material. Sepanjang menyangkut pelaksanaan kewajiban 
formal maka sangat mudah diawasi yaitu melalui tata usaha pengawasan 
pembayaran maupun tata usaha pengawasan laporan yang ada di tiap-tiap 
Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan pelaksanaan kewajiban pajak material harus 
dilakukan melalui suatu pengujian-pengujian antara lain berupa analisa Laporan 
Keuangan, data maupun alat keterangan. dari pengertian ini timbul istilah 
“Tujuan Tata Usaha Persiapan Pemeriksaan Pajak” adalah: 
a. mencari dan mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan dalam 

pelaksanaan kewajiban material perpajakan oleh Wajib Pajak sebelum 
Pemeriksa Pajak tersebut melaksanakan pemeriksaan itu sendiri; 

b. untuk menentukan scope suatu pemeriksaan. Inti dari suatu pemeriksaan 
pajak adalah mencari kemungkinan adanya Tax Fraude dari Laporan 
Keuangan yang telah tersaji. Dengan menentukan scope pemeriksaan maka 
pemeriksaan dapat berjalan secara ekonomis dan effisien;     

 Ketentuan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) 
KUP mewajibkan Wajib Pajak untuk: 
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a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan , dokumen yang 
menjadi dasar  dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, atau obyek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan  yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan  guna kelancaran pemeriksaan; dan 

c. memberikan keterangan yang diperlukan; 
menyiratkan perlu adanya tata usaha dalam proses pelaksanaan pemeriksaan 
yang sedang berjalan, misalnya tata cara meminjam buku-buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasar atau keterangan lain dan juga dalam rangka 
mencari, mengumpulkan dan mengolah data yang ditemukan dari pemeriksaan 
yang dilakukan. Dari kegiatan ini timbul istilah “Tata Usaha Pelaksanaan 
Pemeriksaan.”  
 Tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. Oleh karena itu apa yang akan menjadi produk pemeriksaan 
sepenuhnya tergantung dari kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
merupakan hasil temuan pemeriksaan. Dari sinilah timbul “Tata Usaha 
Laporan Pemeriksaan.”      

  
Tata Usaha Persiapan Pemeriksaan Pajak 
 Dalam pelaksanaan pekerjaan apapun juga harus selalu dipersiapkan 
terlebih dahulu sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan 
baik, cepat, ekonomis dan effisien. Demikian pula dalam pelaksanan 
pemeriksaan pajak khususnya di dalam sistem perpajakan yang menganut self 
assessment. Di dalam sistem ini Wajib Pajak dapat bertanya tentang apa yang 
menjadi alasan dirinya diperiksa, apakah dirinya di curigai? apakah dirinya tidak 
dipercaya? apakah dirinya dinilai tidak melakukan kewajiban perpajakan 
dengan baik? apakah ada data atau alat keterangan atau hal-hal tertentu yang 
menjadi dasar dugaan tersebut? dan seterusnya, dan seterusnya, yang manakala 
pertanyaan ini timbul harus dijawab oleh Pemeriksa Pajak. Apabila Wajib Pajak 
menghendaki apa yang menjadi alasan pemeriksaan secara tertulis, maka 
jawaban pertanyaan sebaiknya juga diberikan secara tersebut pula. 
 Sejalan dengan tujuan dilakukannya tata usaha persiapan pemeriksaan 
pajak yang antara lain adalah guna mengetahui kemungkinan terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta untuk penentuan 
scope pemeriksaan, maka tata usaha persiapan pemeriksaan ini sendiri dapat 
digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: 
1. Tata Usaha yang bukan merupakan isi Berkas Pemeriksaan Pajak, antara 

lain meliputi:  
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a. Buku Register Penerimaan Berkas Wajib Pajak untuk diperiksa; 
b. Buku Register Penerimaan Berkas Data Wajib Pajak; 
c. Buku Register Penerimaan Surat Perintah Pemeriksaan; 
d. Buku Register Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak. 
Tata usaha ini pada dasarnya adalah tata usaha kantor pemeriksa sebagai 
institusi.  

2. Tata usaha yang merupakan isi Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan, antara 
lain: 
Tindasan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.  
 Mengapa pemeriksaan pajak harus diberitahukan terlebih dahulu 
kepada Wajib Pajak? Sebagai jawabannya adalah karena pemeriksaan pajak 
pada umumnya dilakukan untuk Tahun Pajak yang telah berlalu sehingga 
buku-buku dan dokumen pembukuanpun telah tersimpan dalam gudang 
perusahaan. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu Wajib Pajak 
diharapkan dapat melayani jalannya pemeriksaan pajak dengan baik. Jadi 
amatlah salah apabila pemeriksa pajak berpikiran bahwa pemeriksaan 
sebaiknya dilakukan secara dadakan. Obyek yang diperiksa adalah Surat 
Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya yang sebenarnya sudah 
tersedia di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga pemeriksaan pajak pada 
dasarnya adalah tindakan checking atau melakukan konfirmasi Surat 
Pemberitahuan beserta lampirannya dengan sumber pengisiannya Itupun 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Tindasan Surat Perintah Pemeriksaan 
Jadi selain pemberitahuan akan dilakukannya pemeriksaan maka Wajib 
Pajak juga berhak tahu siapa yang menjalankan tugas pemeriksaan dari Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan yang telah diterima. Surat Perintah 
Pemeriksaan ini satu lembar diserahkan kepada Wajib Pajak. Setelah Wajib 
Pajak menandatangani lembar tindasan yang lain untuk kepentingan arsip 
pada Berkas Pemeriksaan.  
Penyusunan Rencana Pemeriksaan, yang antara lain meliputi : 
a. Analisa Laporan Keuangan atau Analisa Pencatatan Peredaran. Sebelum 

membuat analisa Laporan Keuangan maka pemeriksa harus mempe-
lajari Berkas Wajib Pajak dan Berkas Data. Tujuannya agar diperoleh 
gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak yang antara lain 
meliputi kegiatan usaha, kewajiban perpajakan yang ada, organisasi dan 
administrasi perusahaan, struktur pemodalan dan susunan direksi 
perusahaan. Untuk pemeriksaan yang pertama bagi Wajib Pajak yang 
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baru beroperasi, maka persiapan haruslah dilakukan dengan lebih 
seksama mengetahui hal-hal sebagai berikut:     

• adanya mark up aktiva tetap, untuk memperoleh nilai penyusutan 
yang, meninggikan modal atau kewajiban yang akhirnya akan 
membebani biaya lebih besar dari yang sebenarnya ataupun 
kemungkinan sebagai penampung terjadinya transfer dividen 
tersembunyi. 

• Project Proposal pendirian perusahaan. Dari sini akan banyak 
diketemukan data yang sebenarnya, misalnya ratio luas pabrik 
dengan jumlah mesin, kapasitas per unit mesin, produk sampingan, 
negara tujuan ekspor, permodalan dan lain sebagainya. Sebagai 
contoh untuk mengetahui jumlah mata pintal (spindel) dari suatu 
industri benang, tidak mungkin dilakukan dengan menghitung 
karena suatu industri benang biasanya menggunakan puluhan ribu 
mata pintal (spindel) sehingga tidak ekonomis, tetapi dapat diketahui 
ratio luas pabrik dengan mata pintal. Hanya dapat diketahui dari 
project proposal yang disusun perusahaan serta suatu bentuk 
ketrampilan pemeriksaan. 

b. Menyusun Laporan Keuangan perbandingan untuk beberapa tahun 
terakhir (zeitverglaif) dengan maksud agar diketahui perkembangan 
kegiatan usaha yang telah dijalankan dan memberi catatan-catatan 
terhadap perubahan perubahan yang bersifat material;   

c. Analisa ratio, analisa ini bermanfaat untuk menguji keakuratan dari 
Laporan Keuangan yang dilampirkan Wajib Pajak dalam Surat 
Pemberitahuan, selain juga bermanfaat untuk menentukan critical point 
pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan. 

d. Berdasarkan gambaran dari Neraca Perbandingan serta ratio-ratio yang 
dibuat kemudian ditentukan pos-pos pembukuan “kemungkinan adanya 
Tax Fraude”, serta  modes operandi dari tax fraude itu sendiri. 

e. Menyusun daftar questioner atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan 
dalam pemeriksaan yang akan dilakukan nanti. Adapun tehnik 
penyusunan daftar pertanyaan ini disusun dalam tiga tahapan, yakni:    

• Daftar pertanyaan awal, yang menyangkut: 

- identitas lengkap dari jajaran direksi, dewan komisaris, dan 
pejabat-pejabat kunci diperusahaan yang meliputi nama, alamat 
NPWP, Nomor telpon (HP) jumlah kepemilikan saham. 

- Identitas lengkap dari wakil yang ditunjuk untuk melayani 
jalannya pemeriksaan, kewenangan dalam memberi jawaban 
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(apabila dikuasakan pihak lain), keabsahan sebagai suatu 
kebenaran dari hasil wawancara.   

• Pertanyaan Pokok, yakni menyangkut materi yang diperiksa 
sebagaimana telah ditentukan didalam identifikasi masalah atau 
critical point. Pertanyaan Pokok ini dengan sendirinya dapat 
berubah ataupun berkembang sesuai dengan temuan atau fakta 
wawancara yang dilakukan dilapangan, sebab identifikasi masalah 
yang telah dilakukan belum tentu tepat sepenuhnya. Yang perlu 
diperhatikan oleh pemeriksa pajak adalah bahwa penyusunan daftar 
pertanyaan ataupun tehnik wawancara harus benar-benar dikuasai. 
Dari hasil wawancara ini sekaligus dapat dilakukan peminjaman 
buku-buku atau dokumen yang diperlukan. 

• Pertanyaan Tambahan, yakni daftar pertanyaan yang disusun sebagai 
pengembangan dari wawancara sebelumnya khususnya wawancara 
pokok ataupun karena pertimbangan adanya perubahan program 
pemeriksaan.  

 
Tata Usaha Pelaksanaan Pemeriksaan  
 Seluruh kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak dari mulai wawancara 
sampai dengan pengambilan keputusan administrasi, yang antara lain meliputi: 
Pembuatan berita acara dari wawancara yang telah dilakukan 
 Berita Acara ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak 
pada setiap lembar kertas wawancara. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 
kecurangan dalam jalannya pemeriksaan pajak. Jadi harus jelas apakah suatu 
pernyataan itu bersumber dari wawancara atau statemen sepihak dari 
pemeriksa. Pengertian dari Berita Acara adalah penuangan hasil pemeriksaan, 
serta tindakan-tindakan hukum tertentu (misalnya peminjaman buku-buku atau 
catatan serta dokumen, penyegelan dll) secara tertulis yang memenuhi 
persyaratan formal dan material.   
 Di luar kepentingan administrasi pemeriksaan, akan tetapi berhubungan 
dengan keberhasilan administrasi itu sendiri adalah bahwa dalam melakukan 
wawancara ada beberapa hal penting yang harus dipahami oleh pemeriksa 
pajak, yakni: 

• Penampilan, yang meliputi etika berpakaian, etika sebagai pejabat abdi 
negara, menghargai orang lain dan sebagainya; 

• Pendekatan dalam wawancara, misalnya tidak menaruh kecurigaan, tidak 
melakukan praduga bersalah, tidak menjadikan lawan wawancara sebagai 
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pesakitan, sabar menunggu penjelasan, tidak memaksakan kehendak, tidak 
melakukan pembicaraan yang ngelantur kemana-mana; 

• Tehnik bertanya dalam wawancara, misalnya susun kata-kata dengan baik 
sopan dan jelas, hilangkan perdebatan karena wawancara bukan perdebatan, 
jangan mewawancarai orang yang tidak berhak, batasi wawancara kepada 
hal-hal pokok, jangan bertanya dengan bahasa yang isinya kesimpulan, 
misalnya apakah sistem pencatatan telah saudara lakukan dengan benar?  

• Kepribadian, misalnya tetap berpegang kepada norma-norma kesopanan, 
jangan terpancing menjadi marah, jangan mudah dipengaruhi pihak lawan 
wawancara, sabar, tekun dan ulet ibarat, menghadapi lawan yang brbelit-belit 
ibarat tak lekang kan panas tak lapuk kan.  

 Daftar wawancara agar disusun sebelumnya berdasarkan program 
pemeriksaan yang telah ditetapkan, hasil analisa laporan keuangan, mode 
perkiraan operandi usaha dan sistem akuntansi perusahaan. Namun bukan 
berarti bahwa program pemeriksaan yang telah ditentukan tersebut bersifat 
fleksibel, dapat saja terjadi bahwa setelah wawancara dilakukan ternyata program 
yang telah ditentukan tersebut ternyata tidak menggambar-kan keadaan usaha 
yang sebelumnya diperkirakan, maka di sini pemeriksa haruslah pandai 
melakukan perubahan sejalan dengan wawancara yang dilaksanakan. Perubahan 
program pemeriksaan ini akan mudah dilakukan karena sebelumnya selain 
menyusun program pemeriksaan juga menentukan alternatif-alternatif 
perubahan yang mungkin terjadi, jadi menentukan perubahan program 
pemeriksaan awal adalah jauh lebih mudah dari pada pemeriksaan tanpa 
dilakukan perencanaan secara tertulis. Dari hasil wawancara tersebut 
menimbulkan keinginan atau kebutuhan pemeriksaan yaitu peminjaman buku-
buku dan atau dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan, kegiatan 
peminjaman buku-buku dilaksanakan sekaligus secara bertahap seiring dengan 
kemajuan perjalanan wawancara tersebut, jadi janganlah sekali-kali melakukan 
peminjaman buku padahal pengujian program pemeriksaan melalui wawancara 
belum dilaksanakan atau dilaksana-kan dengan tidak baik, kemampuan dari 
seorang pemeriksa pajak untuk menentukan scope pemeriksaan dan juga 
kemampuan dalam menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara adalah suatu 
ketrampilan yang selalu berkembang dan dikembangkan setiap kali pemeriksa 
pajak melakukan praktek pemeriksaan pajak.  
Bukti Peminjaman Buku-buku dan atau dokumen  
 Yang menjadi dasar penyelenggaraan pembukuan oleh pemeriksa pajak 
yang dibuat rangkap dua, satu lembar untuk Wajib Pajak dan satu lembar untuk 
arsip pemeriksa yang telah di tanda tangani oleh Wajib Pajak. Saat yang tepat di 
dalam melakukan peminjaman buku, dokumen atau keterangan adalah pada 
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saat wawancara sedang dilakukan, oleh karena itu di sini dibutuhkan kesiapan, 
ketrampilan dan kecerdasan didalam melaksanakan wawancara. Penyusunan 
daftar wawancara yang baik dan pelaksanaan wawancara yang baik akan 
memegang peranan yang besar di dalam keberhasilan jalannya pemeriksaan 
pajak; 
Bukti Penerimaan penyerahan buku, dokumen atau surat lain  
 Yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak yang dibuat dua lembar dan 
ditanda tangani oleh Pemeriksa Pajak maupun Wajib Pajak, satu lembar untuk 
Wajib Pajak sebagai bukti penyerahan buku, dokumen dan keterangan yang 
diminta pemeriksa dan satu lembar untuk Pemeriksa Pajak sebagai bukti 
penerimaan buku, dokumen dan keterangan yang telah diminta. Daftar 
penerimaan penyerahan buku-buku tersebut di lakukan matching dengan daftar 
buku-buku yang di pinjam, terhadap buku atau dokumen yang belum 
diserahkan agar di teliti ulang apakah masih tetap perlu diminta apa tidak. 
Bukti Penolakan atau Berita Acara Penolakan penyerahan buku-buku atau 
catatan serta dokumen yang diminta  
 Oleh pemeriksa, andaikata Wajib Pajak tidak bersedia menyerahkan 
buku-buku atau catatan ataupun dokumen yang diminta. Di dalam pengertian 
ini juga termasuk pernyataan dari Wajib Pajak bahwa buku-buku atau catatan 
atau dokumen  yang dimaksud adalah tidak ada atau memang tidak dibutuhkan 
didalam pengoperasian perusahaan Wajib Pajak, misalnya pemeriksa meminta 
Buku Pembelian atau Buku Penjualan yang ternyata di dalam menjalankan 
usahanya Wajib Pajak tidak membutuhkan buku dimaksud. Hal yang demikian 
ini dapat terjadi karena pengaturan tentang kewajiban dan persyaratan 
pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 28 KUP adalah kurang baik dan 
kurang benar misalnya Pasal 28 ayat (7) KUP yang menyatakan bahwa: 

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan menegenai harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat 
dihitung besarnya pajak yang terutang”. 

Masalahnya adalah apakah benar bahwa setiap bidang usaha perlu Buku Pembelian 
dan Buku Penjualan?  Dapat saja suatu kegiatan usaha tidak memerlukan Buku 
Pembelian, misalnya usaha keagenan atau agen penjualan atau sales agent, di 
manapun juga suatu usaha travel biro atau biro perjalanan tidak pernah membeli 
ticket pesawat terbang atau kamar hotel untuk dijualnya. 

Catatan: 

• Jumlah dan jenis yang tertulis dalam butir b seharusnya sama dengan jumlah dan 
jenis yang tertulis dalam butir c; 

• Seorang pemeriksa pajak yang telah menguasai bidang tugasnya, permintaan 
peminjaman buku, dokumen dan atau keterangan tersebut tidak akan dilakukan 
berkali-kali, tetapi cukup sekali saja. Akan tetapi bagi pemeriksa yang belum 
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berpengalaman permintaan tersebut kadang kala dilakukan sampai berkali-kali, 
sehingga membuat Wajib Pajak tidak respek kepada pemeriksa tersebut. Kondisi 
yang demikian ini dapat terjadi karena persiapan pemeriksaan yang kurang matang 
dan atau kemampuan tehnik wawancara yang kurang atau bahkan rendah. 

• Demikian pula kadangkala ada permintaan peminjaman buku, dokumen atau 
keterangan yang tidak ada kaitannya atau lepas dari obyek wawancara. Hal yang 
demikian ini hanya akan menimbulkan penilaian seolah-olah pemeriksa mencari-cari 
dan hal yang demikian ini dengan sendirinya hanya akan merendahkan performance 
pemeriksa pajak didepan Wajib Pajak. 

• Pemeriksa kadangkala mengalami kesulitan didalam mengawali, melaksanakan, dan 
mengakhiri wawancara manakala pembukuan Wajib Pajak dilakukan dengan 
menggunakan komputer.   

Surat-surat yang diterbitkan oleh Kantor di mana pemeriksa pajak bekerja  
 Sehubungan dengan jalannya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Dalam 
hal yang dimaksud surat-surat tersebut misalnya menyangkut peminjaman buku-
buku atau mengharapkan kedatangan Wajib Pajak, maka harus 
dipertimbangkan tata cara pengiriman surat atau ekspedisi surat yang dapat 
diyakini dan pemberian waktu yang cukup, serta pengulangan permintaan 
sampai jumlah yang dipandang pantas apabila permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam surat pertama belum dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak. Tata 
cara ini sangat penting menjadi perhatian pemeriksa, sehingga jangan sampai di 
dalam peradilan sengketa pajak pihak Direktorat Jenderal Pajak dikalahkan 
hanya gara-gara tata cara pengiriman surat yang tidak akurat (equlity before the 
law antara Wajib Pajak dan pejabat pemungut pajak).  
Lembaran-lembaran kertas kerja pemeriksaan terhadap buku, dokumen dan 
alat keterangan selama pemeriksaan dilakukan, yang digolong-golongkan 
antaran lain: 

- yang menyangkut pos-pos aktiva maupun pasiva neraca perusahaan; 

- yang menyangkut pos-pos peredaran dan pos-pos penyerahan Barang Kena 
Pajak/ Jasa Kena Pajak; 

- yang menyangkut pos-pos harga pokok; 

- yang menyangkut pos-pos biaya perusahaan (penyusutan agar di pisahkan);  
dengan sendirinya disini tidak harus penggolongan temuan tersebut semuanya di 
buat, dan banyak tergantung dari kwalitas temuan tersebut, misalnya 
pemeriksaan baru sampai kepada peredaran usaha dan di sini ditemukan upaya 
penyelundupan pajak baik sebagai kemungkinan tindak pidana pelanggaran 
maupun sebagai kemungkinan tindak pidana kejahatan. Dalam kasus demikian 
maka pemeriksaan dihentikan dan diusulkan untuk dilakukan penyidikan 
kemungkinan tindak pidana pelanggaran atau Pasal 38 KUP (yang dapat di atasi 
dengan upaya pembetulan kesalahan dengan cara “pengung-kapan ketidak 
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benaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan” oleh Wajib Pajak – 
Pasal 8 ayat (3) KUP atau dilakukan penyidikan kemungkinan tindak pidana 
kejahatan –Pasal 39 KUP.  Penggolongan temuan pemeriksaan sampai dengan 
perhitungan pajak yang terutang apabila semua temuan yang terjadi adalah 
hanya bersifat rekonsiliasi pajak saja baik karena adanya beda tetap maupun 
karena beda waktu. 
 
Tata Usaha Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
 Setelah wawancara awal dilakukan dan peminjaman buku-buku serta 
dokumen lain yang mendukung penyelenggaraan pembukuan diberikan, maka 
saatnya pemeriksa melaksanakan pemeriksaan atas buku-buku yang menjadi 
dasar penyusunan Laporan Keuangan dan dokumen-dokumen sebagai dasar 
penyelenggaraan pembukuan. Pemeriksaan sebaiknya dilaksanakan di Kantor 
perusahaan Wajib Pajak, namun demikian dengan pertimbangan kondisi dan 
lain sebagainya dapat saja pemeriksaan dilakukan di Kantor pemeriksa terhadap 
buku-buku dan atau dokumen yang telah dipinjamnya, dengan catatan tidak 
melakukan pemanggilan berkali-kali. Setiap rencana pemanggilan harus benar-
benar dipertimbangkan akan kepentingannya dan dilakukan inventerisasi 
terlebih dahulu akan hal-hal yang perlu dimintakan penjelasan dari pihak Wajib 
Pajak, pemanggilan berkali-kali hanya akan merusak performance Direktorat 
Jenderal Pajak pada umumnya dan pemeriksa pajak pada khususnya di depan 
Wajib Pajak, apalagi telah dinilai mengganggu jam kerja pihak yang diperiksa.   
 Dengan sendirinya luas ruang lingkup pemeriksaan adalah tergantung 
sampai sejauh mana kemampuan pemeriksa di dalam menentukan scope 
pemeriksaan itu sendiri, apalagi amanah Pasal 31 KUP belum dijalankan oleh 
Menteri Keuangan RI (menurut penulis), apabila pemeriksa tersebut memiliki 
kemampuan yang kurang maka sudah dengan sendirinya kurang pula di dalam 
menentukan scope pemeriksaan, sehingga pemeriksaan dapat meluas kemana-
mana termasuk pos-pos yang seharusnya tidak perlu dilakukan pemeriksaan 
lagi, sehingga pemeriksaan berjalan bertele-tele dan lama sehingga 
menimbulkan antipati dari pihak Wajib Pajak, karena merasa waktu kerjanya 
terganggu. 
 Terhadap pos-pos pembukuan yang diperiksa maka haruslah diparaf 
sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan, hal yang demikian ini akan 
lebih memudahkan manakala suatu saat terjadi sengketa dengan Wajib Pajak 
atas hasil pemeriksaan. 
 Kemudian dari pada itu temuan hasil pemeriksaan harus diberitahukan 
kepada Wajib Pajak beserta dengan lembar-lembar perhitungan (Lembar Kertas 
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Kerja Pemeriksaan) dari temuan tersebut (sering disebut sebagai close 
conference), agar Wajib Pajak: 
a. mengetahui temuan pemeriksaan dan menyiapkan pelunasan utang pajak 

apabila dia menyetujui atau membenarkan temuan pemeriksaan; 
b. memberikan sanggahan atas temuan pemeriksa, bahwa temuan tersebut 

tidak benar atau salah atau salah dalam persepsi;  
c. minta penjelasan secara tertulis akan pembukuan yang dianggap benar 

apabila penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak dinyatakan salah, dan 
pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis. Penjelasan ini 
bermanfaat untuk pelaksanaan kewajiban pembukuan tahun-tahun pajak 
berikutnya. Hal yang demikian ini dapat saja terjadi karena pemeriksa 
berpegang teguh dengan undang-undang yang sebenarnya kurang pas/ tidak 
pas/ salah di dalam penerapannya misalnya pengertian Pasal 28 ayat (7) 
KUP dan kemungkinan pasal-pasal yang lain;  

d. dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dengan cara 
pengungkapan ketidak benaran dari Surat Pemberitahuan yang telah 
disampai-kan  (Pasal 8 ayat (3) KUP) apabila penyelenggaraan pembukuan 
dinyatakan oleh pemeriksa ada kesalahan yang bersifat material dan 
kemungkinan di usulkan untuk dilakukan penyidikan kemungkinan tindak 
pidana pelanggaran (Pasal 38 KUP). Pembetulan dengan pengungkapan 
ketidak benaran ini di lakukan selama penyidikan kemungkinan tindak 
pidana pelanggaran belum di laksanakan; 

e. dapat mempelajari temuan pemeriksaan dan menyiapkan pembela serta ahli 
hukum apabila penyelenggaraan pembukuan dinyatakan tidak benar dan 
ada kemungkinan melakukan tindak pidana kejahatan perpajakan disatu 
pihak, sedang dilain pihak Wajib pajak menyatakan bahwa dirinya benar; 

f. dapat menyiapkan surat permohonan keberatan atau gugatan ke Peratun 
apabila keberatannya terhadap temuan pemeriksa pajak tidak mendapat 
persetujuan di satu pihak, dan di lain pihak Wajib Pajak yakin bahwa 
temuan pemeriksa adalah salah atau temuan pemeriksa tidak memiliki 
landasan hukum yang benar.     

 
Tata Usaha Laporan Hasil Pemeriksaan 
 Tata Usaha Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan akhir dari 
kegiatan pemeriksaan, yakni meliputi: 
a. Penyusunan Berkas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai permanent file yang 

merupakan gambaran sejarah pelaksanaan pemeriksaan dari awal sampai 
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akhir. Pengertian akhir adalah akhir dari pemeriksaan yakni sampai kegiatan 
pemeriksaan dihentikan, artinya: 

• apabila pemeriksaan diakhiri usulan diterbitkannya surat ketetapan 
pajak berarti pengertian akhir adalah pembuatan Laporan perhitungan 
besarnya pajak yang terutang;  

• apabila pemeriksaan diakhiri dengan diketemukannya pelanggaran di 
dalam penyelenggaran pembukuan, maka pemeriksaan saat 
diketemukan nya bukti pelanggaran tersebut dihentikan dan Wajib 
Pajak diminta untuk melakukan Pembetulan Kesalahan Surat 
Pemberitahuan dengan cara mengungkapakan ketidak benaran Surat 
Pemberitahuan yang telah disampaikannya; 

• apabila pemeriksaan diakhiri dengan usulan untuk dilakukan penyidikan 
kemungkinan adanya tindak pidana pajak (adanya unsur kejahatan), 
maka pemeriksaan diakhiri pada saat diketemukannya bukti-bukti 
kemungkinan adanya tidak pidana pajak (bukan bukti adanya tindak 
pidana);  

b. Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
untuk mendapat tanggapan dari Wajib Pajak (sering disebut sebagai close 
conference). Dalam hal yang demikian apapun tanggapan yang disampaikan 
Wajib Pajak tidak membuat pembatalan atau ditundanya pelaksanaan dari 
Laporan Hasil Pemeriksaan, apabila pendapat Wajib Pajak tersebut dinilai 
tidak benar maupun tidak memiliki dasar hukum atau alasan administrasi 
pembukuan yang benar. Dalam memberikan tanggapan hak Wajib Pajak 
haruslah diperhatikan misalnya hak melihat lembar temuan dalam Kertas 
Kerja Pemeriksaan, karena tidak mungkin Wajib Pajak dapat menanggapi 
tanpa melihat Kertas Kerja Pemeriksaan. 

c. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan adalah bukan merupakan usulan 
diterbitkannya surat ketetapan pajak, misalnya usulan dilakukan penyidikan 
kemungkinan adanya tindak pidana dibidang perpajakan, maka pemeriksa 
harus membuat perhitungan kemungkinan kerugian pendapatan negara 
sebagai akibat pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Wajib Pajak. Jadi 
di sini “usulan untuk dilakukan penyidikan kemungkinan adanya tindak 
pida-na dibidang perpajakan” dan juga “perhitungan besarnya kemungkinan 
kerugian pendapatan negara” adalah merupakan kegiatan administrasi akhir.   

 
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN  
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 Setiap tindakan pemeriksaan selalu membuat kertas kerja pemeriksaan, 
seorang dokter yang memeriksa pasien juga membuat kertas kerja pemeriksaan, 
namanya “Medical Record” yaitu catatan perkembangan diagnose dan therapi 
serta atas diri pasien. Seorang polisi yang memeriksa seseorang tersangka juga 
membuat Kertas Kerja Pemeriksaan namanya Proses Verbal atau Verbal Lisan, 
demikian juga tindakan pemeriksaan yang lain.   
 Di dalam pemeriksaan pajak maka juga membuat Kertas Kerja 
Pemeriksaan dan dinamakan sebagai “Kertas Kerja Pemeriksaan”, masalah 
“nama yang di- pergunakan” penulis kurang jelas mengapa namanya demikian 
dan tidak misalnya “Adminstrasi Pemeriksaan” atau “Catatan Pemeriksaan 
Pajak atau Tax Audit Record”, mungkin ini terjadi karena pemeriksa pajak rata-
rata dikerjakan oleh para Akuntan dan Direktur Periksaanpun selalu dipegang 
oleh seorang Akuntan, sehingga lebih mudah mengambil peristilahan dalam 
Akuntan Publik yaitu “Kerta Kertas Pemeriksaan”, sekalipun dasar hukum, 
tehnik dan tatacara serta tujuan dari pemeriksaan itu sendiri sebenarnya adalah 
berbeda. Oleh karena itu tidak aneh apabila model Kertas Kerja Pemeriksaan 
yang dibakukan adalah seolah-olah model Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan 
Publik dan model pemeriksaan ini membawa pemeriksa pajak di dalam 
melakukan pemeriksaan selalu sampai dengan pembuatan rekonsiliasi pajak 
dan menghitung pajak yang terutang dan sekaligus dengan penerapan sanksi 
administrasi pajaknya, sekalipun pemeriksaan pajak tidak selalu harus 
menghitung jumlah pajak yang terutang, dapat saja perhitungan kemungkinan 
kerugian pendapatan negara. Oleh karena itu tidak aneh apabila kondisi yang 
demikian ini mempengaruhi praktek pelaksanaan pemeriksaan dilapangan yaitu 
menyimpang dari kemauan undang-undang dari “Menguji Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan” menjadi ”Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak” sehingga 
ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUP dan Pasal 38 maupun Pasal 39 KUP menjadi 
suatu angan-angan yang jauh untuk dapat dilaksanakan. 
 Kemudian dari pada itu pengertian yang terkandung dalam “Kertas 
Kerja Pemeriksaan (KKP)” adalah suatu catatan yang dibuat oleh pemeriksa 
atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan, 
pelaksanaan,  pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan pembuatan 
laporan pemeriksaan yang disusun secara sistematis. Jadi KKP adalah 
merupakan rekaman dari mata rantai rangkaian kegiatan dari mulai persiapan, 
pelaksanaan sampai dengan sidang akhir dari kegiatan pemeriksaan yang 
menggambarkan: 

- Prosedure-prosedure pemeriksaan yang dilakukan; 

- Pengujian-pengujian yang telah dilakukan; 
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- Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh, dan kesimpulan yang 
diambil oleh pemeriksa. 

 Tujuan dari pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagai bukti 
bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya 
berdasarkan ilmu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara 
lain meliputi: 
a. Sebagai dasar menarik kesimpulan dalam pembuatan laporan pemeriksaan 

yang telah dilakukan; 
b. Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh bawahannya; 
c. Sebagai bahan dalam melakukan pembicaraan dalam sidang akhir 

pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak; 
d. Sebagai bahan untuk pemeriksaan di masa yang akan datang; 
e. Sebagai sumber informasi dalam penyelesaian sengketa pajak yang mungkin 

timbul. 
 Kemudian dari pada tujuan pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan, 
maka pebuatan Kerta Kerja Pemeriksaan haruslah dilakukan dengan memenuhi 
beberapa persyaratan yang antara lain: 
a. lengkap, artinya mencakup seluruh kegiatan rangkaian pemeriksaan yang di 

lakukan dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan sesuai 
dengan program pemeriksaan yang direncanakan; 

b. akurat, artinya bebas dari kesalahan baik yang berupa kesalahan hitung 
maupun dalam penyajian informasi; 

c. faktuil, artinya harus disusun berdasarkan fakta dengan argumentasi yang 
rasional di dalam pelaksanaan hukum;  

d. sistematis, sesuai urutan di dalam penyusunan audit program;  
e. transparan, artinya memuat hal-hal yang penting dan tujuan yang jelas; 
 Jadi pada dasarnya bagaimana kesempurnaan penyusunan dari suatu 
Kertas Kerja Pemeriksaan adalah banyak tergantung pula dari bagaimana si 
pemeriksa tersebut merancang rencana pemeriksaan pada setiap awal pekerjaan 
sebelum pemeriksaan itu sendiri dilaksanakan, atau dengan kata lain suatu 
omong kosong besar kesempurnaan pelaksanaan pemeriksaan dapat dicapai 
tanpa diawali suatu perencanaan yang baik. 
 Dalam praktek sehari-hari banyak pemeriksa yang mengabaikan 
penyusunan rancangan pelaksanaan pemeriksaan karena hal yang demikian itu 
dianggapnya mudah karena telah menjadi tugas sehari-hari, akibatnya adalah 
pelaksanaan pemeriksaan hanya dijalankan secara naluri atau insting belaka, dan 
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sebagai akibatnya begitu timbul permasalahan merepotkan dirinya sendiri, 
dengan tanpa disadari berapa kerugian negara sebagai akibat membiayai kerja 
yang mubasir tersebut, belum lagi akibat kerugian yang harus ditanggung Wajib 
Pajak.    
Adapun administrasi untuk kelengkapan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah: 
1. Sampul Berkas Kertas Kerja Pemeriksaan, seyogyanya dibuat dari lapisan 

kertas yang keras atau kertas karton dengan bertulisan diatasnya: 
SAMPUL KKP 

      Nomor Surat Perintah Pemeriksaan:………………………………. 
Pemeriksaan dilakukan dari:Tgl…bln …Tahun…s/d tgl...bln…thn….. 
Uraian alasan dilakukan pemeriksaan: ……………………………………….. 
Pemeriksa         :1……………….. pangkat………………… 

                     :2………………   pangkat………………..  
                    :3………………   pangkat……………….. 
                     :4………………   pangkat……………….. 

Supervisor        :………………… pangkat……………….. 
2. Daftar Isi Berkas, ini merupakan daftar yang ditempel dibagian dalam 

Sampul Berkas yang terdiri dari kolon-kolom antara lain: 
No.Urut. … Kode/Index … Formulir/blangko/Berita Acara/Surat  
Daftar ini mencatat segala apa yang ada di Berkas KKP secara urut 
dan kronologis kegiatan pemeriksaan. 

3. Data/informasi persiapan awal pelaksanaan pemeriksaan, yang terdiri al: 

• Perbandingan data informasi dari Neraca dan Laba Rugi yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam lampiran Surat Pemberitahuan; 

• Analisa ratio; 

• Daftar questioner untuk wawancara; 

• Tindasan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan tindasan Surat 
Perintah Pemeriksaan yang telah ditanda tangani Wajib Pajak; 

4. Data/ informasi pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang antara lain: 

• Hasil wawancara dan Berita Acara dari wawancara; 

• Bukti peminjaman buku-buku, dokumen, atau keterangan lain yang 
ditanda tangani oleh Pemeriksa dan atau Wajib Pajak dan Berita Acara 
Peminjaman Buku-buku; 
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• Bukti Penyerahan buku-buku, dokumen dan keterangan yang dipinjam 
oleh pemeriksa yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak, 
dan Berita Acara Penyerahan Buku-Buku Untuk Di Periksa; 

• Bukti kertas kerja pemeriksaan pembukuan yang diselenggarakan oleh 
Wajib Pajak, yang antara lain dapat meliputi :  

- Index… Pemeriksaan penghasilan atau peredaran, yang antara lain: 
Penjualan Domistik/Ekspor – rabat – diskon;   

- Index…. Pemeriksaan Harga Pokok Penjualan, yang antara lain : 

- Pemeriksaan Persediaan awal dan Persediaan akhir; 

- Pemeriksaan Pembelian raw material dan Bh.Tambahan; 

- Pemeriksaan bh. yang diolah dan bh. dalam pengolahan; 

- Persediaan awal dan akhir dari produk/produk setengah jadi 

- Index….  Pemeriksaan laba bruto usaha; 

- Index…. Pemeriksaan biaya perusahaan, yang antara lain: 

- Pemeriksaan Biaya Langsung (disini merpakan gabungan 
dari beberapa macam unsur biaya yang tergolong dalam 
biaya langsung yang masing-masing dalam lembar kertas 
kerja tersendiri).   

- Pemeriksaan Biaya Tak langsung (idem); 

- Pemeriksaan Biaya Umum  ( idem ). 

- Index…. Pemeriksaan Penghasilan diluar usaha, yang antara lain : 

- Penjualan produk gagal; 

- Penjualan aval; 

- Bunga bank, giro dllnya. 

- Index…. Perhitungan penghasilan neto perusahaan. 

• Bukti Kertas Kerja Pemeriksaan Penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa 
Kena Pajak yang bersumber dari Buku Penyerahan setelah di 
rekonsiliasi dengan Buku Penjualan. Di sini harus dipisahkan antara 
Penyerahan yang terutang PPN, yang tidak terutang PPN, yang terutang 
PPN dengan tarip 0 % (nol persen)  dan yang terutang PPN tetapi tidak 
dipungut PPN  

• Bukti Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Masukan yang bersumber dari 
Buku Perolehan dan koreksi-koreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) PPN. 
Dalam hal ada koreksi terhadap Pajak Masukan maka sebaiknya dibuat 
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daftar Pajak Masukan yang dikoreksi berikut dengan alasan dari koreksi 
yang dilakukan. 
Tata cara pemeriksaan yang demikian ini sangat bermanfaat untuk 
menentukan usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (1) huruf c atau 
Pasal 13 ayat (1) huruf b atau huruf d, dan juga Surat Tagihan Pajak 
Pasal 14 ayat (1) huruf  f.  

• Bukti Kertas Kerja Pemeriksaan PPh Pasal 21 yang bersumber dari 
Buku Biaya Gaji/Upah/honorarium dan lain-lain yang sejenis dan dari 
daftar gaji/upah dan honorarium dan lain-lainnya yang sejenis. Tata cara 
pemeriksaan yang demikian ini sangat bermanfaat untuk menentukan 
usulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan 
ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a atau huruf b atau huruf d.  

5. Kesimpulan/Usulan Laporan Hasil Pemeriksaan, apabila usulan pemeriksa-
an berupa diterbitkannya surat ketetapan pajak, maka kertas kerja ini berisi 
antara lain:                          

• Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan tanggapan Wajib Pajak 
terhadap hasil pemeriksaan dalam sidang akhir pemeriksaan; 

• Laporan Hasil Pemeriksaan.  
Catatan: 

1. Dengan sendirinya luasnya pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan 
adalah banyak tergantung kepada luasnya scope pemeriksaan, luasnya 
kegiatan usaha Wajib Pajak dan temuan dalam pemeriksaan. 

2. Pada dasarnya pengertian index adalah kode dari penggolongan 
informasi pemeriksaan misalnya: 
Index  A entang hal-hal yang umum misalnya organisasi, perubahan 
akte, proses produksi dan lain-lainnya. 
Index  B tentang pos-pos Neraca. 
Index  C tentang pos-pos Laba Rugi; dan 
Index E tentang hal-hal lainnya misalnya data informasi Awal Persia-
pan Pelaksanaan Pemeriksaan. 
Penggunaan kode index adalah tidak mengikat, akan tetapi lebih baik 
apabila dapat diseragamkan.  

3. Contoh Penggunaan Index : C-II.Biaya Langsung, maka  index C-II-1 
Biaya Gaji/Upah, C-II-1-a Biaya Gaji, C-II-1-b Biaya Upah tetap, C-II-
1-c Biaya Upah tidak tetap, C-II-1-d Biaya honor bagian pabrik dll. 
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RANGKUMAN 
 
1. Setiap pekerjaan yang namanya pemeriksaan haruslah membuat risalah 

pemeriksaan dan untuk pemeriksaan pajak terminologi yang dipakai adalah 
Kertas Kerja Pemeriksaan; 

2. Tata usaha pemeriksaan haruslah dimulai sejak awal sebelum pemeriksaan 
itu sendiri dilakukan yaitu berbentu rencana pemeriksaan atau audit plan 
yang di susun dari mulai membuat Neraca dan Laba/ Rugi Perbandingan, 
ratio angka-angka Laporan Keuangan, menentukan scope pemeriksaan dan 
membuat daftar wawancara; 

3. Daftar wawancara di susun sejalan dengan scope pemeriksaan yang 
ditetapkan berlandaskan akan prediksi modes operandi usaha yang akan 
diperiksa, sistem akuntansinya serta di kelompokkan yang sifatnya adalah 
wawancara masalah-masalah umum dan yang khusun khusus.     

4. Hasil wawancara harus dibuatkan Berita Acaranya, sebagai bukti dasar dari 
kelanjutan pemeriksaan yang akan dijalankan; 

5. Permintaan peminjaman buku dan atau dokumen sebagai dasar pembukuan 
dan penyerahannya untuk diperiksa harus dibuat Berita Acaranya. 

 
LATIHAN 
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan: 

a. administrasi pemeriksaan pajak ? 
b. kegunaan dari administrasi pemeriksaan pajak  
c. tujuan dari administrasi pemeriksaan pajak ? 
d. Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak ? 

2. Jelaskan langkah-langkah administrasi yang harus dilakukan dalam 
Persiapan Pemeriksaan Pajak? 

3. Bagaimana tata cara melakukan peminjaman buku-buku, dokumen serta 
keterangan lain dari Wajib Pajak? 

4. Bagaimana tata cara pembuatan Kertas Kerja Harga Pokok Produksi dalam 
pemeriksaan industri dan berikan contohnya? 

5. Bagaimana tata cara pembuatan Kertas Kerja Biaya yang diperkenankan 
menurut ketentuan undang-undang pajak dari suatu pemeriksaan dan 
berikan contohnya? 
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6. Apakah setiap pemeriksaan pajak selalu harus menghasilkan usulan untuk 
diterbitkan Surat ketetapan pajak, jelaskan jawaban saudara? 

7. Jelaskan apa perbedaan antara Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak dengan 
Kertas Kerja Pemeriksaan Pubblik Akuntan? 

8. Apakah suatu Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 
dengan pendapat wajar tanpa syarat perlu dilakukan pemeriksaan pajak? 
apabila jawaban saudara memandang perlu bagaimana langkah-langka 
pemeriksaan yang akan saudara lakukan? 

9. Bagaimana halnya apabila pendapat Akuntan Publik tersebut wajar dengan 
syarat? 

10. Sebagaimana pertanyaan nomor 8 dan 9 apabila jawaban saudara perlu 
dilakukan pemeriksaan, mengapa dalam kasus pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak mendapat prioritas untuk mendapatkan pengembalian 
pendahuluan?  



 
 
 

BAB 14 
 

BERKAS (FILE TETAP) 
 
 
 
PENGERTIAN 
 
 W.J.C. Poerwodarminto menjelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia 
yang telah ditulisnya dan diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan 
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan terbitan 
Balai Pustaka 1982 pengertian dari berkas yaitu seikat atau segabung (sebendel), 
misalnya seikat jerami, segabung atau sebendel surat-surat. Dari pengertian ini 
dalam administrasi perkantoran pengertian dari memberkaskan adalah 
menggabungkan menjadi satu dokumen-dokumen untuk dilakukan 
penyimpanan dengan tujuan tertentu di masa yang akan datang.  Kantor 
Pelayanan Pajak sebagai bagian Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas 
langsung dilapangan melakukan pelayanan, pengawasan dan pembinaan Wajib 
Pajak, dengan sendirinya menerima dari Wajib Pajak dokumen-dokumen dari 
pelaksanaan kewajiban perpajakan yang antara lain berupa Bukti Pembayaran 
dan Bukti Pelaporan serta surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kewajiban perpajakan dan atau menerbitkan dokumen-dokumen perpajakan, 
yang harus dipelihara atau dirawat untuk kepentingan di masa yang akan datang 
apabila timbul permasalahan atau dibutuhkan sampai dengan tidak 
dibutuhkannya lagi atau sampai dengan masa daluwarsa dari dokumen tersebut 
datang, jadi berkas adalah tempat menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Di 
dalam sistem komputer mungkin dapat disamakan pengertiannya dengan 
Folder sebagai Berkas, yang terdiri dari sub-sub Folder dimana dokumen 
perekaman disimpan. 
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 Oleh karena penyimpanan dokumen tersebut dimulai dari penerimaan 
permohonan pendaftaran atau laporan usaha untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak dari Wajib Pajak, penerbitan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan terus dilanjutkan 
terhadap dokumen-dokumen setiap tahunnya harus tersimpan dalam Berkas 
Wajib Pajak sampai dengan tidak dibutuhkannya lagi atau sampai dengan masa 
daluwarsa atas dokumen yang dimaksud datang, maka di dalam sistem 
Pemberkasan istilah: 
Berkas Tahun Berjalan,  
yaitu berkas yang berisi dokumen-dokumen dari Wajib Pajak dalam masa 
tertentu sebelum dokumen tersebut masuk ke dalam file permanent (file tetap) 
dan ini berada di unit-unit kerja yang melaksanakan pelayanan, pengawasan dan 
pembinaan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak yaitu unit-unit kerja PPh 
(sekarang 3 Seksi) dan PPN. Dokumen yang dikelola disini adalah dokumen-
dokumen pajak dalam tahun berjalan.  
Berkas Kerja,  
yaitu berkas yang berisi dokumen-dokumen sebagai file permanent yang harus 
dipelihara dan dirawat sebelum adanya tindakan pembinaan lanjutan. Dokumen 
yang dikelola disini adalah dokumen setelah berakhirnya suatu Tahun Pajak 
dari dokumen dimaksud sampai dengan Tahun terakhir sebelum masa 
kedaluwarsa datang; dan  
Berkas Arsip,  
yaitu berkas yang berisi dokumen-dokumen sebagai file tetap yang menurut 
undang-undang perpajakan telah dinyatakan kedaluwarsa. Maksud dari 
dibentuknya berkas Arsip ini antara lain: 

• Bahwa dari sistem perundang-undangan perpajakan mengenal tiga macam 
bentuk daluwarsa yang masing-masing adalah berbeda, yaitu: 

- daluwarsa penerbitan Surat ketetapan pajak; 

- daluwarsa pelaksanaan tindakan penagihan pajak; dan 

- daluwarsa penyidikan tindak pidana pajak 
sehingga sekalipun suatu dokumen telah dinyatakan daluwarsa dalam 
perpajakannya mungkin belum kedaluwarsa untuk tindakan perpajakan 
yang lain; 

• Sebagai bukti pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dijalankan Wajib 
Pajak telah selesai menurut hukum, misalnya Berkas Piutang Pajak Lunas, 
khusus dalam masalah Berkas Penagihan maka pemindahan dokumen dari 
Klaimban Surat Ketetapan dan dari Berkas Penagihan kedalam Berkas 
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Arsip dilandasi oleh selesainya pelaksanaan kewajiban perpajakan 
(pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak).      

 Apabila dibedakan dari jenisnya maka pengertian berkas yang dikelola 
oleh Kantor Pelayanan Pajak meliputi 3 (tiga) macam yaitu: 
Berkas Wajib Pajak,  
yaitu berkas yang berisi dokumen-dokumen perpajakan yang bersifat umum dan 
yang dikelola oleh unit kerja Ketetapan dan Kearsipan; 
Berkas Penagihan,  
yaitu berkas yang berisi dokumen-dokumen khusus dari pelaksanaan tindakan 
penagihan, yang dikelola oleh unit kerja Penagihan; dan 
Berkas Data,  
yaitu berkas yang berisi data atau alat keterangan dari Subyek Pajak (bukan 
Wajib Pajak) yang tinggal atau berdomisili di wilayah Kantor Pelayanan Pajak 
dimaksud. 
 Apabila penulis membicarakan masalah pemberkasan file permanen, 
maupun file sementara maka pelaksanaan kerja ini masih dalam bentuk manual 
belum dalam bentuk komputerisasi, sekalipun semua penerimaan dokumen 
dari Wajib Pajak dan juga penerbitan dokumen telah dilaksanakan secara 
komputerisai, tetapi perlu dipikirkan pelaksanaan administrasi pajak dengan 
komputer secara penuh dalam bentuk sistem sehingga lebih dijamin 
keamanannya. 

 
BERKAS WAJIB PAJAK 
       
Pengertian Berkas Wajib Pajak 
 Dalam pembahasan masalah pengertian berkas dimuka telah dijelaskan 
bahwa Berkas Wajib Pajak adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen 
umum sejak selesainya pendaftaran yang dilanjutkan dengan dokumen-
dokumen setelah berakhirnya tahun pajak sampai dengan datangnya masa 
kedaluwarsa, dan pembentukan Berkas Wajib Pajak ini dimulai sejak Wajib 
Pajak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau 
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Kemudian dari pada itu untuk membedakan akan kepentingan di dalam 
pengelolaan maka Berkas tersebut dibagi menjadi Berkas Kerja dan Berkas 
Arsip. 
Adapun pengelompokan Berkas Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 
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1. Berkas Induk, yaitu Berkas yang berisi dokumen-dokumen umum dari 
Wajib Pajak yang antara lain adalah: 
a. Akte Pendirian untuk Wajib Pajak Badan dan kartu identitas diri untuk 

semua Wajib Pajak; 
b. Tindasan Formulir Pendaftaran dan pelaporan usaha untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
c. Tindasan Surat Keterangan Terdaftar dan Bukti Pendaftaran Wajib 

Pajak dan Bukti Pelaporan Usaha; 
d. Tindasan Surat Tugas Pembuktian Alamat dan Berita Acara Hasil 

Pembuktian Alamat; 
e. Tindasan permohonan perubahan identitas dan atau alamat serta surat-

surat lain yang menyangkut identitas Wajib Pajak atau keadaan Wajib 
Pajak.  

2. Rumah Berkas Pajak Penghasilan yang terdiri dari: 
a. Berkas Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 (orang pribadi atau badan), dan  

atas berkas ini didalamnya tersimpan Anak Berkas PPh Pasal 25 dari 
Tahun Pertama setelah berakhirnya Tahun Pajak sampai Tahun Pajak 
terakhir sebelum daluwarsa datang; 

b. Berkas Pajak Pengahsilan Pasal 21 (orang pribadi atau badan), dan atas 
berkas ini didalamnya tersimpan Anak Berkas PPh Pasal 21 dari awal 
tahun setelah selesainya Tahun Pajak sampai dengan tahun terakhir 
sebelum masa daluwarsa datang; 

c. Anak-Anak Berkas jenis pajak yang lain misalnya PPh Pasal 22, PPh 
Pasal 23, dan PPh Pasal 26  dan seterusnya. 

3. Rumah Berkas PPN/PPnBM yang didalamnya berisi Anak-Anak Berkas 
Pajak Pertambahan Nilai dari tahun pertama sejak berakhirnya Tahun Pajak 
sampai dengan tahun terakhir sebelum masa daluwarsa datang.  

 Kemudian dari pada itu pengelompokan yang kedua adalah yang 
disebut sebagai  Berkas Arsip adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen 
sebagaimana Berkas Kerja tersebut di muka yang memiliki umur setelah 
datangnya masa daluwarsa penerbitan Surat ketetapan pajak sampai dengan 
datangnya masa daluwarsa penyidikan pajak.    
 Dalam aturan yang pernah dileluarkan dalam Tahun 1985 dan belum 
dicabut maka di tetapkan bahwa Berkas Arsip bersampul Kertas Karton warna 
hitam dan Berkas Kerja bersampul Kertas Karton warna merah, dan 
didalamnya berisi masing-masing Anak-Anak Berkas dibuat dengan Snelhecter 
Map yang warnanya berbeda-beda, misalnya PPh Pasal 25 warna kuning PPh 
Pasal 22 warna hijau, PPh Pasal 23/26 warna merah dan PPN/PPnBM dengan 
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warna merah maron, yang disusun secara berdampingan dengan Berkas Arsip 
di sebelah kiri dan Berkas Kerja di sebelah kanan, sebagai berikut:  
 Dari penataan Berkas dalam Rak Berkas sebagaimana tersebut dimuka 
maka akan terlihat Berkas Wajib Pajak yang telah lama terdaftar dan aktif 
menjalankan kewajiban perpajakan dan Wajib Pajak yang belum lama terdaftar 
atau Wajib Pajak yang tidak aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 
 Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa sepengetahuan 
penulis belum ada aturan yang mengatur tentang pemusnahan Anak-Anak 
Berkas (tentunya Berkas Arsip) yang tidak diperlukan lagi, dan apabila benar ini 
belum diatur maka pemusnahan Berkas Arsip ini dengan sendirinya tunduk 
kepada ketentuan umum yang berlaku tentang Undang-Undang Kearsipan 
Negara apabila ada. Oleh karena itu tidak salah apabila di Pendahuluan penulis 
menyarankan agar dibentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pajak yang 
berkedudukan sebagaimana layaknya Undang-undang Penagihan Pajak maupun 
Undang-undang Peradilan Pajak sebagai instrumen dari pelaksanaan Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Perpajakan.  
 Penataan Berkas sebagaimana tersebut di muka sejak mulai perubahan 
Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan 
UU Nomor 9 Tahun 1994 menjadi kacau karena dalam revisi Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1994 tersebut daluwarsa ketetapan pajak diubah dari 5 (lima) 
tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun di satu pihak, sedangkan di pihak lain 
daluwarsa penyidikan pajak tidak diatur dalam sistem perundang-undangan, 
demikian pula perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 
Dalam hal yang demikian ini maka ada dua masalah yang harus dihadapi dalam 
kasus penataan Berkas yaitu: 
a. Apabila tetap berpegang kepada aturan perundang-undangan yang baru 

maka perlu tambahan biaya administrasi yang cukup besar untuk 
menyimpan tambahan Berkas Kerja dan Berkas Arsip; dan 

b. Daluwarsa penyidikan tidak diatur dalam sistem perundang-undangan 
perpajakan, sehingga batasan pembentukan dan penyimpanan Berkas 
Arsippun tidak jelas sampai kapan. 

 Kekacauan dalam penataan berkas ini ditambah lagi dengan tidak 
adanya lembaga di Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab terhadap 
pengurusan administrasi pajak, administrasi pajak sekedar dianggap sebagai just 
recording atau sekedar catat mencatat, seolah-olah tidak pernah dipikirkan 
bagaimana undang-undang menghendaki dan keadaan ini seirama dengan 
perubahan fungsi pajak dalam praktek sehari-hari yang seolah-olah hanya 
sekedar berfungsi budgetair belaka, dengan upaya bagaimana meningkatkan 



430  Bab 14: Berkas (File Tetap) 

penerimaan (profit) dan menekan biaya (loss) dengan tanpa disadari bahwa ada 
kemungkinan terjadi potensial profit di masa datang yang menjadi loss. 
Catatan: 

Dahulu sewaktu turunnya Surat Edaran tentang tata cara penataan berkas (1985), 
pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak masih ada lembaga yang namanya 
“Bintek Administrasi Pajak” atau “Bimbingan Tehnis Administrasi Pajak” 
sebagai tinggalan bentuk organisasi yang lama dengan Kepala Bintek setara 
dengan jabatan eselon II . 

 Dari uraian tersebut terlihat hubungan antara administrasi pajak dengan 
Ketentuan Formal Perpajakan (KUP). Oleh karena itu tidaklah salah apabila 
penulis mengatakan berkali-kali bahwa administrasi pajak pada dasarnya adalah 
merupakan instrumen (alat) dalam mewujudkan ketentuan formal perpajakan 
dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam Rancangan Undang-Undang 
tentang KUP yang baru (Rancangan 2005) konon “ceritanya” ketentuan tentang 
daluwarsa penerbitan Surat ketetapan pajak dikembalikan lagi ke ketentuan 
yang lama yaitu selama 5 (lima) tahun, demikian ketentuan penyidikan sampai 
dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya daluwarsa penerbitan surat ketetapan 
pajak, adapun sebagai alasan perubahan pengembalian ketentuan tersebut ke 
ketentuan lama adalah tidak jelas, mungkin beban administrasi yang besar yang 
harus dipikul negara dan beban administrasi tersebut mungkin tidak seimbang 
dengan penerimaan pajak dari tahun-tahun pajak keenam sampai dengan 
kesepuluh. Satu hal yang dapat diambil hikmahnya dari setiap pembuatan 
rancangan perubahan undang-undang pajak adalah bahwa pembuatan 
rancangan perubahan undang-undang selalu layaknya sebagai membuat patok-
patok pembatas atau patok-patok barikade tidak dilanggar oleh pihak Wajib 
Pajak, dan memudahkan pelaksanaan bagi petugas hukum, oleh karena itu 
rancangan perubahan tidak pernah dilakukan secara simultan berlandaskan 
filosofi hukum yang dipakai tetapi hanya menyangkut pasal per pasal sehingga 
bukan mustahil perubahan suatu pasal kadangkala menimbulkan konflik 
dengan ketentuan atau pasal yang lain, misalnya perubahan Pasal 25 ayat (6) UU 
Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Pasal 25 ayat (7) UU Nomor 9 Tahun 1994 
menimbulkan konflik dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUP, khususnya pada 
memori penjelasannya pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, demikian juga dengan 
perubahan Pasal 19 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang 
menjadikan impotennya kegiatan penagihan pajak di satu pihak dan di lain 
pihak merubah Kantor Pajak menjadi seolah-olah lembaga yang bertugas 
meminjamkan uang.  
Pembentukan Berkas 
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   TPT 

I.1.Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran  pendaftaran 
diri dan atau pelaporan usaha dengan mengisi formulir 
pendaftaran (Kp.PDIP.4.1), dengan dilampiri persyaratan-
persyarat yang tels ditentukan.  

 
2. Petugas TPT mem-                   3. 

Berikan Bukti TT              Dikirim ke 
& Lemb.ke-2 per-              Unit Kerja  
mohonan.                            TAPSIP 
 
II.1. Setelah proses pendaftaran dan pelaporan usaha Unit Kerja TAPSIP 

menerbitkan: 
a. Surat Keterangan Terdaftar; 
b. Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak; 
c. Surat Tugas Peuktian Alamat; 
d. Berita Acara Pembuktian Alamat; 
e. Bukti Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
Demikian pula terhadap permohonan perubahan identitas Wajib 
Pajak, misalnya pindah alamat, ganti nama, pencabutan PKP dan lain 
sebagainya. 

 
Di Arsipakan dalam 
Berkas Wajib Pajak  

sebagai 
Pembentukan Berkas 

 
 
 

                                                                     
 Daftar Isi:                                                                                                      
 Akte Notaris/ Surat Ket.Domisili. 

a. Surat Bukti Pendaftaran 
b. Surat Ket.Terdaftar 
c. Surat Pengukuhan PKP 
d. Surat Tugas Pembutian 

Alamat 
f. BA..Pembuktian Alamat 

 
 
                     

Pengisian Dokumen Berkas Wajib Pajak Lanjutan 
Pemindahan Berkas Tahun Berjalan 
 Pemberian NPWP dan Pengukuhan PKP ini on line dengan Unit-unit 
kerja terkait yaitu Unit Kerja Pajak Penghasilan yang meliputi Seksi PPh OP, 

III. Terbentuknya Berkas Induk 
WP yang berisi dokumen-
dokumen pada saat 
pendaftaran, yang disimpan 
dalam rak berkas menurut 
urut NPWP 
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PPH Pot Put dan PPh Badan serta Seksi PPN, yang mana dari masing-masing 
unit kerja yang meliputi kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh Wajib 
Pajak tersebut membentuk Berkas Tahun Berjalan untuk menampung 
kewajiban perpajakan masing-masing Wajib Pajak selama Tahun Berjalan, 
apabila Wajib Pajak menjalankan kewajibannya. 
 Namun sebagaimana telah penulis jelaskan pada Bab yang membahas 
Tata Usaha Pendaftaran (Pemberian NPWP) bahwa setiap pemberian NPWP 
pihak Kantor Pelayanan Pajak tidak pernah sekaligus memberikan formulir 
Surat Pemberitahuan dan formulir Surat Setoran Pajak, maka wajar apabila 
Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak yang baru terdaftar yang mungkin belum 
mengerti tidak aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya tetapi menunggu 
petunjuk lebih lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu tidak heran 
apabila pertambahan NPWP tersebut tidak menimbulkan pertambahan yang 
signifikan terhadap jumlah Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban 
perpajakannya.    
  Adapun dokumen yang diarsipkan dalam Berkas Tahun Berjalan adalah 
meliputi antaran lain: 
a. Bukti Laporan (Surat Pemberitahuan/SPT) dan atau Lembar Ke-3 Surat 

Setoran Pajak, yang diterima dari Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan 
Terpadu; 

b. Bukti Pembayaran atau Lembar kedua Surat Setoran Pajak yang diterima 
dari Kas Negara melalui Unit Kerja Rekonsiliasi yang berupa bukti 
pembayaran untuk PPh Pasal 25 final dan bukan final, PPh Pasal 21 final 
dan bukan final, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/ 26 final dan bukan final atau 
bukti setoran PPN yang masing-masing dari pembayaran tersebut harus 
difilekan dalam masing-masing file yang berbeda; 

c. Tindasan Surat Tagihan Pajak dan Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak 
yang telah diterbitkan Surat ketetapannya eks Pasal 14 ayat (1) huruf a, d 
dan f  KUP; 

d. Dan surat-surat lain dari Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kegiatan 
dalam Tahun Berjalan.    

 Setelah akhir Tahun Berjalan lewat dan seluruh Bukti Pembayaran 
masuk ke dalam Berkas (biasanya pada bulan April Tahun sesudah Tahun 
Berjalan) maka berkas Wajib Pajak Tahun berjalan tersebut dipindahkan ke 
Unit Kerja Tapsip, maka dalam Berkas Wajib Pajak di TAPSIP timbul adanya 
Rumah Berkas Kerja PPh dan Rumah Berkas Kerja PPN yang disimpan dalam 
Map Karton berwarna Merah yang berisi Anak Berkas PPh dan Anak Berkas 
PPN tahun pertama sesudah Masa Pajak berakhir, dan dalam Anak Berkas PPh 
ini pula pada saatnya SPT Tahunan digabungkan. 



Administrasi Pajak  433 

BERKAS PENAGIHAN 
 
 Pengertian Berkas Penagihan adalah kumpulan dokumen-dokumen 
pelaksanaan tindakan penagihan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak, sedangkan pengertian yuridis dari Berkas Penagihan adalah suatu bentuk 
pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan tindakan penagihan telah dilakukan 

Unit Kerja Tempat Pelayanan 
Terpadu/ Unit Kerja Pendaftaran 
dan Unit kerja Edit dan Perkaman 

SPT. 
…………………………… 

I. U.K. Pendaftaran 
 
 

 
 

antara lain: 
1. Form Pendaftaran & lam piran 

yg. ditentukan; 
2.Tindasan Bukti Pedafta- ran & 

Bukti Laporan Ush 
3. Surat Ket.Terdaftar; 
4. SP. Pembuktian Alamat; 
5.BA.Pembuktian Alamat 
 
 
 
II. Tim Edit dan Perekaman SPT 

PPh Tahunan 
Surat Pengantar yang berisi: 
1. Bactheader SPT (LB); 
2. Bactheader SPT (KB); 

dan 
3. Bactheader SPT(N); 
Yang telah dilakukan 
perekaman 

Unit Kerja Tap Sip 
……………………………. 

 
 

 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
  

Unit Kerja Pengawasan 
Pembayaran Masa 

(Kegiatan setelah Tahun Berjalan 
berakhir ) 

………………………….. 
III. Sie. Pajak Penghasilan  
      UK.PPM OP/ Bd. 
* Berkas Tahun Berjalan yang 

berisi: 
- SPT Masa PPh Pasal 25 (SSP 

Lb ke-3); 
- Bukti Pembayaran PPh Ps 25 

(SSPLb.ke-2); 
-  Bukti Pembayaran PPh final 

dalam Tahun Berjalan; 
- Tindasan STP/ Not Hit STP;  
-  Surat lain Pajak dlm.kaitan dgn. 

Tahun Berjalan 
 
III.Sie.PPh Pot Put 
      UK.PPM PotPut  
*Berkas Tahun Berjalan yang 

meliputi: 
> Anak Berkas PPh 21; 
> Anak Berkas PPh.22: 
> Anak Berkas PPh Ps.23/26 
yang masing-masing berisi: 
- Surat Pemberitahuan PPh Ps. 

21, 22,23 dan 26; dengan 
lampiran Lb.ke-3 SSP); 

- Bukti Setoran Pajak (Lembar 
ke-2 SSP); 

-  Tindasan STP/ Not Hit STP; 
- Surat lain dlm kaitannya dgn  

kegiatan Tahun Berjalan; 
 
IV. Seksi PPN/ PPn BM 

   UK. PPN Industri/ PPN Jasa/  
PPN Dagang. 

* Berkas Tahun Berjalan yang 
meliputi: 
- SPT Masa PPN dengan 

lampiran SSP Lb.ke-3; 
- Bukti Penyetoran Pajak (Lb. 

ke-2 SSP); 
- Tindasan STP/ Not Hit 

STP; 
-  Surat lain dalam kaitannya 

dengan Tahun berjalan. 
 



434  Bab 14: Berkas (File Tetap) 

dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
ada. Masalahnya adalah bagaimana pengertian penagihan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut? Dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dalam Pasal 1 angka 
9 dikatakan bahwa: 

“Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 
barang yang telah disita.” 

 Berkas Penagihan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis maka 
memiliki pengertian Berkas yang berisi dokumen-dokumen sebagaimana 
tersebut dimuka secara kronologis sampai dengan terjadinya pelunasan utang 
pajak dan biaya penagihan, dan setelah terjadi pelunasan maka berkas 
penagihan dimaksud dapat digabungkan dengan Lembar Ketetapan Lunas 
setelah dibuat Berita Acara Lunas dan disimpan dalam Klaimban Ketetapan 
Lunas. 
 Bedasarkan uraian tersebut di muka maka isi dari Berkas penagihan 
adalah antara lain: 
1. Lembar Surat Ketetapan Pajak yang pada saat jatuh tempo pelunasan tidak 

dilakukan pembayaran lunas oleh Penanggung Pajak, dan lembar ketetapan 
inilah yang harus dilakukan penagihan dengan Surat Paksa. 
Catatan: 

Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari di Kantor Pelayanan Pajak 
pemindahan Lembar Penagihan dari Klaimban surat ketetapan 
pajak ke Berkas Penagihan ini tidak pernah dilakukan karena dalam 
administrasi Piutang Pajak di tidak dipisahkan antara adminsitrasi 
Piutang Pajak dengan Adminsitrasi Penagihan Pajak. Oleh karena itu 
tidak heran apabila Korlap Penagihan Pajak sama sekali tidak 
pernah melihat Lembar Ketetapan sebagai obyek yang akan ditagih. 
Apakah ini karena pengaruh Nama Seksi yaitu Seksi Penagihan, 
oleh karena itu ada baiknya dilakukan perubahan dengan Nama 
“Seksi Tata Usaha Penagihan Pajak” atau” Seksi Administrasi 
Penagihan Pajak” yang membawahi “Koordinator Lapangan Tata 
Usaha Piutang Pajak” dan “Koordinator Lapangan Penagihan 
Pajak.”  
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2. Tindasan Surat Teguran atau Tindasan Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis dengannya. Namun demikian sejalan dengan mekanisme hukum 
yang berlaku, maka ada kemungkinan tindasan Surat Teguran atau Surat 
Peringatan  ini tidak perlu dilakukan yaitu manakala ada: 
a. Tindasan Surat Perintah Penagihan Seketika Dan Sekaligus  

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tersebut 
dengan alasan bahwa kondisi utang pajak dalam keadaan force majour, 
dimana ada kemungkinan utang pajak tidak akan tertagih lagi di satu 
pihak sedangkan di pihak lain pertimbangan undang-undang 
memberikan kesempatan 1 (satu) pelunasan utang pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) KUP bukanlah berarti suatu bentuk 
fasilitas, namun lebih mendekati kepada pertimbangan arus dokumen, 
yang dalam pengertian akuntansi 1 (satu) bulan tersebut adalah dalam 
pengertian kontan dan sudah dicatat sebagai penerimaan, namun 
sayangnya administrasi penagihan pajak tidak demikian (harap dibaca 
tentang tata usaha penerimaan pajak), atau  

b. Tindasan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran atau 
Penundaan Pembayaran  
Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran atau 
Penundaan Pembayaran yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 
mengandung pengertian bahwa telah terjadi perikatan antara Direktur 
Jenderal Pajak dengan Penanggung Pajak tentang besarnya utang pajak 
dan tata cara pelunasannya, atau dengan kata lain Penanggung Pajak 
telah mengakui kebenaran material dan formal dari surat ketetapan 
pajak dan berjanji akan melunasinya dengan cara angsuran pembayaran 
atau penundaan pembayaran sebagaimana yang diajukan untuk 
mendapat persetujuan dari Wajib Pajak. Secara yuridis tanpa 
persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau dikeluarkannya Surat 
Keputusan Penolakan atas permohonan Wajib Pajak sebenarnya tidak 
mengurangi pengertian dari pengakuan kebenaran Surat ketetapan pajak 
dari Wajib Pajak tersebut; 
 

3. Asli Surat Paksa 
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan yang kedudukannya menurut sistem perundang-undangan 
disamakan dengan Putusan Hakim Perdata yang telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap, oleh karena itu berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” yang bersifat Parate Eksekusi artinya dapat 
dilanjutkan eksekusi baik badan maupun harta Penanggung Pajak tanpa 
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menunggu Putusan Hakim, oleh karena itu yang diarsipkan adalah aslinya, 
sedangkan yang diserahkan kepada Penanggung Pajak adalah tindasannya. 
Kemudian arsip pemberitahuan Surat Paksa harus dilampiri dengan: 
a. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh 

jurusita Pajak dan Penanggung Pajak (dalam kasus normal); 
b. Surat Pernyataan Penyerahan Salinan  Surat Paksa; 
c. Laporan Pemberitahuan Surat Paksa; 
d. Bukti Pembayaran Biaya Penagihan (biaya Surat Paksa) apabila ada 

pembayaran dari Penanggung Pajak, atau Bukti bahwa Penanggung 
Pajak belum membayar biaya Surat Paksa. 

4. Tindasan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Di dalam pengarsipan tindasan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini 
maka dilampirkan hasil pelaksanaan penyitaan yang antara lain berupa: 
a. Berita Acara Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang 

ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Saksi Pelaksanaan Penyitaan minimal 
dua orang dan Penaggung Pajak (dalam kasus normal); 

b. Daftar Harta Penanggung Pajak yang disita; 
c. Tindasan Pemberitahuan Penyitaan harta kepada: 

- Instansi terkait untuk harta gerak yang terdaftar; 

- Badan Pertanahan Nasional untuk harta tidak bergerak berupa 
Tanah dan atau Bangunan yang sudah terdaftar; 

- Kepada Pemda untuk harta berupa tanah dan atau bangunan yang 
belum terdaftar di BPN; 

- Direktorat Perhubungan Laut untuk Kapal dengan bobot mati 30 
Ton keatas; 

- Direksi Bank dan Ketua Pasar Modal untuk penyitaan harta yang 
tersimpan di Bank atau saham-saham yang diperjualbelikan di Bursa 
Saham; 

- Tindasan Surat Perintah Pelaksanaan Penyanderaan dan Surat 
Keputusan Pencegahan, apabila dalam penagihan perlu dilakukan 
penyanderaan atau pencegahan.  

5. Surat Estimasi Harga Penjualan Lelang yang dikirimkan kepada Penanggung 
Pajak dan jawaban atau pendapat Penanggung Pajak. Ketentuan ini sama 
sekali tidak diatur dalam sistem perundang-undangan, namun untuk 
menghindari gugatan tindak sewenang-wenang di dalam menentukan harga 
lelang dari obyek sita maka ini dipandang perlu untuk dilakukan. Memang 
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pendapat atau jawaban Wajib Pajak tidak mempengaruhi penentuan harga 
lelang, namun apabila pendapat atau jawaban Wajib pajak tersebut memiliki 
dasar-dasar yang kuat tidak salah apabila diperhatikan;  

6. Surat Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang kepada Kantor 
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara serta Surat Keputusan Pemberitahuan 
Jadwal Waktu dan Tempat lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara sebagai jawaban Surat KPP; 

7. Iklan pengumuman bahwa akan dilakukan penjualan lelang atas harta 
Penanggung Pajak; 

8. Surat Pemberitahuan Pemberian Kesempatan Terakhir saat pelunasan 
utang pajak dan biaya penagihan. Ketentuan ini memang tidak diatur sama 
sekali dalam sistem perundang-undangan, namun adalah hal yang wajar dan 
penuh dengan etika apabila dilaksanakan agar Penanggung Pajak dapat 
memberikan pertimbangan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya 
penagihannya; 

9. Apabila sampai dengan pelaksanaan lelang maka dimasukkan pula 
kedalamnya Daftar utang pajak serta urut-urutan pelunasannya apabila hasil 
penjualan sita lelang tidak mencapai jumlah yang diharapkan. 

  
BERKAS DATA 
 
 Di dalam administrasi data, semua data yang ada dalam Pusat Data baik 
yang melalui pencarian data, penerimaan data dari Sumber Data atau dari 
Terminal Data ada kemungkinan bahwa subyek yang tersebut dalam data 
adalah belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dimaksud atau bahkan 
subyek yang tidak dikenal sama sekali, dan bagi subyek data yang telah dikenal 
atau telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak maka pembentukan Berkas Data 
adalah hal yang mudah dan tidak ada masalah, namun bagi subyek yang belum 
terdaftar dan atau tidak dikenal maka pembentukan Berkas Data menimbulkan 
permasalahn tersendiri. 
 Berdasarkan penjelasan tersebut dimuka maka pembentukan Berkas 
Data dilaksanakan sebagai berikut: 
1. Berkas Data Wajib Pajak 

Pengertian dari Berkas data Wajib Pajak adalah Berkas Data atas subyek 
pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak, yang 
terdiri sebagai berikut: 
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                  Induk Berkas Data                   - Anak Berkas Data Tahun... 
Nama: ..…………..                       
NPWP: …………..                     - Anak Berkas Data Tahun... 
                                                       
                             -  Anak Berkas Data Tahun...                                                      

masing-masing terpisah antara Wajib Pajak orang pribadi dan badan dan 
disusun  dalam Rak/Almari Berkas urut Nomor NPWP. 

2. Berkas Data Subyek Yang Tidak Dikenal  
Data yang belum dikenal ini dikelompokkan kedalam: 
a. Data Subyek Pajak yang jelas alamatnya; dan 
b. Data Subyek Pajak yang tidak jelas alamatnya; 
masing-masing disimpan dalam file khusus yang dipisahkan antara Wajib 
Pajak orang pribadi dan badan, dan disusun secara alpabetis per Wajib 
Pajak yang tidak dikenal; 

3. Berkas Data Gabungan 
Adakalanya pihak Kantor Pelayanan Pajak menerima pengiriman data dari 
Sumber Data berupa lembaran yang berisi beberapa atau banyak subyek 
data. Pengolahan data gabungan adalah dengan menerbitkan alat keterangan 
(KP.Data 3.1) dan diteruskan ke unit Pengolahan Data yang berhak, 
kemudian Data Gabungan tersebut disimpan dalam Berkas per Instansi 
Sumber Data secara urut tanggal dokumen dikirimkan/ diterima 
(kronologis). 

 
 
RANGKUMAN 
 
1. Di dalam administrasi pajak ada tiga macam bentuk berkas yang harus 

dikelola yaitu Berkas Wajib Pajak, Berkas Penagihan dan Berkas Data; 
2. Pembentukan Berkas Wajib Pajak dimulai sejak terjadinya pendaftaran dan 

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan diteruskan ke tahun-tahun 
selanjutnya; 

3. Pengertian Berkas Wajib Pajak adalah terdiri dari Berkas Kerja yaitu berkas 
yang berisi dokumen-dokumen perpajakan dalam masa sebelum daluwarsa 
dan Berkas Kerja yaitu Berkas yang berisi dokumen-dokumen setelah masa 
daluwarsa; 
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4. Pengertian Berkas Penagihan pada dasarnya suatu bentuk 
pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan penagihan pajak telah dilaksanakan 
dengan baik dan benar sejalan dengan ketentuan perturan perundang-
undangan yang mengaturnya; 

5. Pengertian Berkas Data adalah berisi dokumen-dokumen data yang 
bermanfaat dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan 
kewajiban perpajakan.  

   
LATIHAN 
 
1. Jelaskan bagaimana tatacara pembentukan Berkas Wajib Pajak, Berkas 

Penagihan dan Berkas Data? 
2. Jelaskan mengapa dalam penyusunan Berkas Wajib Pajak dipisahkan antara 

Berkas Kerja dan Berkas Arsip, dan jelaskan pengertian masing-masing dari 
keduanya? 

3. Jelaskan mengapa apabila sudah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan 
Angsuran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran maka dokumen Surat 
Teguran tidak perlu diadakan? 

4. Jelaskan apakah penjualan sita lelang dapat dilaksanakan apabila tidak ada 
pembentukan Berkas Penagihan? 

5. Jelaskan bagaimana tatacara pembentukan Berkas Data dari subyek data 
yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB  15 
 

PENERIMAAN PAJAK 
 
 
 
PENGERTIAN 
 
 Salah satu fungsi dari pajak adalah budgetair artinya mengisi kepentingan 
Kas Negara, yang mana pengertian budgetair tersebut secara nasional tertera 
dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dari sisi Pendapatan 
Negara, yang kemudian di break down ke masing-masing Kantor Pelayanan 
Pajak, jadi pengertian Tata Usaha Penerimaan Pajak di sini adalah tata usaha 
dalam rangka mengukur, mengawasi dan menilai kinerja Kantor Pelayanan 
Pajak dalam kaitannya sebagai lembaga yang menangani penerimaan dari sektor 
pajak. Secara nasional tanpa adanya tata usaha penerimaan di masing-masing 
Kantor Pelayanan Pajak bukan berarti bahwa negara tidak mengetahui berapa 
besarnya penerimaan pajak dalam suatu masa, karena Departemen Keuangan 
RI/Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui jumlah penerimaaan pajak pada 
suatu masa atau Tahun Pajak dari besarnya rekening Kas Negara di Bank 
Indonesia, oleh karena itu tidak aneh bahwa Bukti Pembayaran Pajak (SSP 
lembar ke-2) di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (khususnya Jakarta) baru 
diterima di Kantor Pelayanan Pajak setelah dua atau tiga bulan sejak terjadinya 
pembayaran/penyetoran dan dianggap tidak mengganggu pengawasan 
penerimaan pajak di pusat. 
 Sebagaimana dijelaskan dalam Pendahuluan bahwa Tata Usaha 
Penerimaan adalah bukan dalam pengertian Tata Usaha Perpajakan, artinya 
bukan tata usaha sebagaimana undang-undang pajak menghendaki, oleh karena 
itu tata usaha ini sepenuhnya diatur dalam suatu Pedoman Induk sebagai 
prosedur kerja Tata Usaha Penerimaan. Pada dasarnya sistem yang diatur 
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dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan adalah merupakan bagian 
sistem penatausahaan penerimaan negara secara keseluruhan, yaitu yang 
meliputi penatausahaan setoran pajak pada kantor-kantor penerimaan 
pembayaran (bank, pos sampai Kas Negara) dan penatausahaan setoran pajak 
oleh Kantor Pelayanan Pajak, oleh karena itu apabila dimuka penulis katakan 
sebagai alat mengukur, mengawasi dan menilai kinerja Kantor Pelayanan Pajak 
sebenarnya kurang pas benar. Salah satu unsur kinerja Kantor Pelayanan 
Pajak/Direktorat Jenderal Pajak yang tidak terawasi dan tidak terkendalikan 
disini yaitu Produksi Utang Pajak sebagai hasil pemeriksaan yang berupa Surat 
ketetapan pajak (beschikking) sebagai potensial penerimaan negara, serta 
tunggakan yang tidak tertagih pada saat-saat daluwarsa telah datang, wajar 
kiranya apabila pembayaran atau pelunasan utang pajak sebagai unsur kinerja 
yang bersifat plus dilaporkan, maka daluwarsa penagihan pajak adalah juga 
merupakan kinerja yang bersifat minus dilaporkan, dengan sistem pelaporan 
yang demikian maka paling tidak dapat mengendalikan tindakan penyimpangan 
dalam pelaksanaan undang-undang. 
 Dengan sistem administrasi penerimaan pajak yang demikian maka 
seluruh kinerja Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak akan 
nampak, baik yang bersifat plus maupun yang bersifat minus, karena setelah 
masa daluwarsa tiba maka tunggakan pajak yang tidak tertagih tersebut langsung 
akan dihapuskan secara sistem dan angka tunggakan yang hapus pun akan 
nampak pada potensial penerimaan pajak, atau secara tidak langsung 
pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak 
akan terlihat lebih transparan dan penuh tanggung jawab. 
 Penghapusan piutang pajak yang telah daluwarsa mungkin akan 
menimbulkan pertanyaan mengapa penghapusan piutang pajak dilakukan secara 
sistem? apakah ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 KUP?  Disini 
penulis akan menjelaskannya sebagai berikut: 
1. Bahwa penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

KUP adalah penghapusan sebagai akibat dari pelaksanaan tindakan 
penagihan yang ternyata Penanggung Pajak tidak diketemukan lagi, atau 
tidak ada obyek sita atau Penanggung Pajak telah meninggal dunia dengan 
tidak meninggalkan warisan, atau perusahaan bubar dan utang pajak tidak 
terlunasi, yang jelas Pasal 24 KUP dilandasi atas usulan Jurusita Pajak; 

2. Bahwa penghapusan secara sistem adalah penghapusan piutang pajak secara 
sistem dari komputer, dengan keluaran berupa daftar nominatif Wajib Pajak 
dan identitas Piutang Pajak yang dihapuskan (tiga lembar), karena suatu 
fakta piutang pajak telah daluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi-eks Pasal 22 
ayat(1) dan (2) KUP, hal yang demikian ini dengan pertimbangan 
penghematan biaya negara dalam pengelolaan piutang pajak, kemudian 
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daftar keluaran komputer tadi sebagai alat mengeluarkan lembar ketetapan 
untuk dipindahkan ke Klaimban “Lunas Karena Hapus” yang diatur untuk 
setiap satu daftar adalah satu Klaimban dan juga sebagai lampiran Laporan 
Penghapusan Piutang Pajak secara sistem. 

 Dari semua uraian dan penjelasan tersebut dimuka maka sebenarnya 
secara sistem menurut ketentuan Pasal 22 baik ayat (1) maupun ayat (2) KUP 
tidak perlu kiranya memperpanjang pelaksanaan administrasi tunggakan pajak 
yang sebenarnya telah daluwarsa, dimana hak hukum untuk melaksanakan 
penagihan sudah tidak ada, sehingga dengan tidak segera dihapuskan 
administrasi tunggakan pajak tersebut hanya berarti menambah biaya 
pengelolaan administrasi yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun 
terhadap penerimaan pajak. Di dalam sistem official assessment dahulu 
terhadap tunggakan-tunggakan pajak yang telah daluwarsa, Wajib Pajak 
diberikan himbauan untuk membayar sebagian tanpa paksaan yang dinamakan 
“uang pembasuh batin,” artinya bahwa Wajib Pajak mengucapkan “terima 
kasih” atas kelalaian aparatur pajak atau Wajib Pajak membayar “demi 
ketenteraman hati” sebagai rasa bersalah kepada negara, hal yang demikian 
terjadi karena lembaga “uang pembasuh batin” tersebut timbul sebagai akibat 
sistem yang menyatakan bahwa tidak ada pajak yang terutang tanpa adanya Surat 
Ketetapan Pajak, hal yang demikian ini sangat berbeda dengan sistem yang 
sekarang berjalan yaitu self assessment, dimana kepercayaan perhitungan, 
pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pelaksanaannya diserahkan kepada 
Wajib Pajak dan Surat ketetapan pajak bukan merupakan suatu keharusan. 
 Surat ketetapan pajak yang menimbulkan utang pajak adalah suatu 
keputusan yang menurut undang-undang bukan merupakan suatu bentuk 
“keharusan” – eks Pasal 13 ayat (1)  KUP yang didahului dengan kata “dapat”, 
artinya undang-undang memberikan kemungkinan produk yang lain, apalagi 
pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak pun dasar 
hukumnya adalah “wewenang” artinya jelas “bukan sewenang-wenang 
berdasarkan hak melakukan pemeriksaan,” maksudnya adalah tindakan 
pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan data atau alat keterangan yang ada 
dan meyakinkan serta dipikirkan masak-masak akan hal yang menjadi sebab 
dan akibatnya. Oleh karena itu kesulitan penagihan pajak terhadap utang pajak 
sebagai produk dari hasil pemeriksaan yang hanya merupakan sekedar koreksi 
atas Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak (redaksi 
“dapat” dalam Pasal 13 ayat (1) KUP) adalah sangat sulit diterima akal, kecuali 
timbul kondisi force majeur dari utang pajak tersebut. 

Dengan sistem penyelenggaraan pembukuan sebagaimana tersebut 
dimuka maka bentuk dari Laporan penerimaan adalah sebagai berikut:               

Keterangan Rupiah uraian 
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A. Penerimaan Kas 
I. Pajak Langsung 
1. Pajak Penghasilan OP: 

a.  Pembayaran masa 
b.  Pembayaran tahunan 
c.  Pembayaran Ketetapan 
d.  Jumlah 

2. Pajak Penghasilan Badan 
a.  Pembayaran masa 
b.  Pembayaran Tahunan 
c.   Pembayaran ketetapan 

3.   Pajak Penghasilan Pasal 21 a/b/c/ 
4.   Dan seterusnya untuk masing-masing jenis 

pajak 
II.  Pajak Tidak Langsung 
III. Pajak-Pajak Lainnya 
IV.Macam-macam Perhitungan 
    Jumlah Penerimaan Kas 
B. Potensial Penerimaan Pajak: 
a. Piutang/ Tunggakan Pajak 
b. Pembayaran 
c. Penghapusan Pasal 24 KUP 
d. Penghapusan karena daluwarsa 
    Jumlah B (a-b-c-d)  
C.Kewajiban Yang Menyertai 
a. Restitusi yang blm.direalisasi 
b. Klaim LB menurut SPT 
c. Cadangan Restitusi krn.keberatan 
d. Cadangan Rest.krn banding  

 
 

 
Rp.…………… 
Rp …………… 
Rp. …………… 
                       Rp……………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp. ……………. 
(Rp. ……………) 
(Rp. ……………) 
(Rp. ……………) 
                          Rp. …………. 
 
Rp …………….. 
(Rp……………..) 
(Rp……………..) 
(Rp……………..) 
                      (Rp……………..) 

Penjelasan: 
1. Penerimaan Kas tersebut huruf A.I, A.II, A.III, A.IV dapat dikembangkan 

sesusai dengan kebutuhan atau menurut perkembangan jenis pajak yang 
ada; 

2. Penerimaan tersebut B.b dengan sendirinya akan sama dengan jumlah 
penerimaan ketetapan dari A.I, A.II, A.III dan A.IV; 

3. Kemudian Kelompok Potensial Penerimaan Pajak dapat pula diuraikan 
misalnya saldo awal masa yang lalu, penambahan dalam masa yang lalu dan 
saldo awal masa sekarang; 

4. Penghapusan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam (B.c) dan (B.d) 
adalah merupakan prestasi plus dan minus dari unit kerja Penagihan, 
Jurusita Pajak, dan sekaligus pemeriksa pajak. Oleh karena itu disini akan 
mendorong Direktur Jenderal Pajak untuk menugaskan pengawasan kepada 
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pemeriksa pajak dalam kondisi utang pajak masih dalam tenggat waktu 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) KUP.   

5. Model tersebut dimuka adalah masih bersifat single entry, ada baiknya 
administrasi penerimaan pajak dan piutang pajak disusun sebagaimana 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan.  

 
OBYEK YANG DI TATAUSAHAKAN 
 
  Tata usaha penerimaan yang selama ini dijalankan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak melalui struktural Seksi Penerimaan dan Keberatan adalah tata 
usaha Kas sebagai hasil kerja Kantor Pelayanan Pajak dimaksud sebagai bagian 
dari Tata Usaha Penerimaan Pajak Nasional yang dikelola oleh Kas Negara, 
oleh karena itu dalam tata usaha penerimaan ini tidak terlihat penatausahaan 
harta negara yang berupa utang pajak dari Wajib Pajak yang timbul sebagai hasil 
pemeriksaan. Korelasi antara kegiatan pemeriksaan pajak yang memproduksi 
utang pajak dari Surat ketetapan pajak dengan penerimaaan pajak disini sama 
sekali tidak tampak. Karena korelasinya per Kantor Pelayanan Pajak maupun 
secara nasional dari perkembangan utang pajak tersebut tidak tampak, maka 
sangat sulit menilai kinerja dari pemeriksaan pajak, misalnya menilai besaran 
cost of tax collection dari unit pemeriksaan dan deterent effect dari 
pemeriksaan. 
 Tata usaha penerimaan mentatausahakan penerimaan pajak serta mutasi 
penerimaan yang terjadi yaitu bertambah dan berkurangnya penerimaan dari 
suatu Kantor Pelayanan Pajak, adapun yang menjadi sumber untuk 
ditatausahakan adalah: 
1. Dokumen dari luar Kantor Pelayanan Pajak, yang meliputi antara lain: 

a. Dari Kantor Perbendaharan Dan Kas Negara (KPKN) yang berupa 
Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kedua yang dikirim melalui Surat 
Pengantar DA.08.01; 

b. Dari Kantor Pelayanan Pajak lain yaitu Surat Perhitungan (SPH) yang 
diterima dari KPP lain. 

2. Dokumen dari dalam Kantor Pelayanan Pajak sendiri, yang antara lain: 
a. Pemindah Bukuan (PBK)- form KP.PDIP 5-3; 
b. Surat Perhitungan yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain, yaitu 

SSP (KP.PDIP 5.1/KP.PDIP.5.2 dan Bukti Pemindah Bukuan –
KP.PDIP.5-3); 
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c. Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah 
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). 

Administrasi Penerimaan Pajak sebagai tersebut dimuka pada dasarnya tidak 
menggambarkan kondisi keuangan negara atau penerimaan pajak yang 
sebenarnya, karena di dalam penerimaan tersebut terkandung didalamnya 
kewajiban yang menjadi beban negara. Penatausahaan penerimaan sebagaimana 
tersebut dimuka mau tidak mau haruslah dilakukan perbaikan sejalan dengan 
perangkat peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan yang antara lain 
meliputi: 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; yang di ikuti dengan 
e. Keppres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Keppres Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

sehingga administrasi penerimaan negara dari sektor pajak yang menggunakan 
double entry, jelas terlihat besarnya penerimaan pajak, piutang pajak, kewajiban 
yang timbul karena adanya penerimaan pajak serta harta yang berupa piutang 
pajak dan beban penyusutannya.   
 
 
Dokumen Dari Luar Kantor Pelayanan Pajak 
Dokumen Dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharan Negara (KPKN) 
 Penatausahaan penerimaan setoran pajak dengan sistem Internal Check 
didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993 yang kemudian diperbarui dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama antara: 
a. Direktorat Jenderal Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor Kep-

38/A/0893 yang diperbarui dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggran 
Nomor SE-215/A/1999 dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 
Nomor Kep-56/A/2003; 
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b. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dengan Surat Keputusan Nomor Kep-
53/BC/1996 yang diperbarui dengan Surat Edaran Nomor SE-31/BC/1999 
dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor Kep-31/BC/2003; 

c.  Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep.-179/PJ/1993 yang diperbarui 
dengan Surat Edaran Nomor SE-48/PJ/2003 tertanggal 11 Maret 2003; 

d. Demikian pula dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi Nomor Kep-98/Dirjen/ 1993 dan Direksi Bank Indonesia 
Nomor 26/Kep/Dir. 

 Kemudian sebagai pengaturan pelaksanaan diputuskan pula oleh 
Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Nomor Kep-167/PJ/2001 dan 
Nomor Kep-169/PJ/2001 yang keduanya tertanggal 22 Desember 2001 tentang 
“Bentuk Laporan Penerimaan Pajak” dan “Bentuk Surat Setoran Pajak”, 
adapun Kep Direktur Jenderal Pajak Nomor 167/PJ/2001 tersebut mengalami 
perbaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-356/PJ/2001 
tanggal 22 Pebruari 2001. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut tahun 2003, maka Kantor 
Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN) wajib mengirim untuk setiap harinya 
antara lain: 
a. Laporan Penerimaan Dan Pengembalian Pajak (DA.08.01)- empat lembar; 
b. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) –DA.08.09.02 – dahulu disebut 

Daftar Rekap KK.26;  
c. Diskette; dan 
d. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-dua. 
 Dokumen dari KPKN tersebut melalui Daftar DA.08.01 yaitu Laporan 
Harian Penerimaan Dan Pengembalian Pajak, kecuali jika dalam satu kota 
terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak maka penerimaan Bukti 
Pembayaran melalui Surat pengantar SSP yang diterima dari Kantor Wilayah. 
Adapun prosedure penanganan lembar dokumen yang diterima dari KPPN 
adalah sebagai berikut:  
a. Memeriksa diskette data, membuka file data dan memeriksa serta 

mencocokan data dalam diskette dengan data yang tercantum dalam Daftar 
Nominatif Penerimaan (DNP); 

b. Meminta konfirmasi dari KPKN apabila terdapat ketidakcocokkan data 
diskette dengan Laporan Harian Penerimaan Dan Pengembalian Pajak 
(DA.08.01); 

c. Memeriksa lembar SSP dan atau lembar SSBP yang dilampirkan pada 
setiap Daftar Nominatif Penerimaan dan mencocokkan jumlah yang ada; 
Catatan:  
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Tata cara kerja tersebut dimuka untuk KPP yang terletak di wilayah Kanwil-
Kanwil Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang dan Surabaya 
dilakukan oleh Kanwil yang kemudian disalurkan ke Kantor Pelayanan Pajak 
melalui Surat Pengantar. Pelaksanaan tugas ini berputar berbelit-belit, suatu 
pertanyaan mengapa penerimaan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak 
tidak dipindahkan saja ke Kantor Wilayah sehingga arus dokumen dapat 
segera diselesaikan.     

 Apabila setelah penelitian tersebut terjadi kecocokan maka Laporan 
Penerimaan Dan Pengembalian Pajak (DA.08.01) ditandatangani oleh Kepala 
KPP dan dicatat dalam Buku Kas Penerimaan Harian, dua lembar 
dikembalikan masing-masing ke KPKN dan Kantor Tata Usaha Anggaran 
(KTUA) pada hari kerja berikutnya, namun apabila tidak ada kecocokan maka 
semua lembar dikembalikan ke KPKN pengirim untuk diperbaiki.    
Tindakan selanjutnya adalah: 
a. Dilakukan sortir atas lembar kedua SSP, yaitu dipisah-pisahkan sebagai: 

• SSP Kantor Pelayanan Pajak sendiri dan Kantor Pelayanan Pajak lain; 

• SSP dibagi menurut Subyek Pajak, yaitu: 

- Pembayaran dari orang pribadi; 

- Pembayaran dari badan, dan 

- Pembayaran Potput. 

• SSP menurut Jenis Pajaknya yaitu PPh, PPN atau Pajak lainnya  (per 
Mata Anggaran Penerimaan- MAP), misalnya kode MAP 0116 dan 
kode setoran 310, berarti pembayaran untuk PPh Ps.25 Badan (MAP) 
jenis setoran SKPKB PPh badan;.  

• SSP yang tidak jelas sementara dikelompokkan ke bermacam-macam 
Pembayaran Pajak (BPP) guna ditelusiri nantinya oleh Seksi yang terkait 
melalui surat; 

b. Dari hasil sortir tersebut dibuatkan batch header ‘a 25 SSP untuk masing-
masing baik SSP maupun PBK, yang setelah direkam akan menimbulkan 
keluaran Surat Pengantar SSP dan Surat Pengantar Bukti PBK; 

c. SSP dan PBK disalurkan ke unit kerja yang bertugas mengawasi 
pembayaran bersama dengan Surat Pengantar SSP (dahulu dinamakan hasil 
rekap), adapun keluaran dari komputer sebagai Surat Pengantar SSP (daftar 
rekap) tersebut meliputi antara lain: 

• Surat pengantar SSP dengan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP); 

• Surat pengantar SPH dan Bukti PBK terima; 

• Surat pengantar SSP retur; dan 
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• Surat pengantar PBK dengan Bukti PBK. 
Bukti PBK dari dokumen intern dikirimkan ke unit kerja yang menerima 
pemindahbukuan;  

Adapun terjadinya SSP dan Bukti PBK retur adalah antara lain karena 
kesalahan dalam pengelompokan dalam daftar nominatif penerimaan atau 
dapat juga karena SSP dari KPP lain.                           
Tata cara penanganan SSP/PBK retur adalah sebagai berikut: 
a. Retur dari unit kerja penerima SSP/ PBk ke unit kerja Penerimaan/ Korlap 

Rekonsiliasi: 

• menggunakan Surat Pengantar SSP (KP.PDIP 5.9) apabila Surat 
Pengantar tersebut belum dikembalikan; atau 

• Surat Pengantar Retur (KP.PDIP 5.10) apabila Surat pengantarnya telah 
di kembalikan. 

b. Penatausahaan pada unit kerja Penerimaan/Korlap Rekonsiliasi, adalah: 

• KP.PDIP 5.9/KP.PDIP 5.10, dicatat dalam Surat Pengantar Retur LP3/ 
Daftar Rekap eks Surat Pengantar retur PVI – Buku Regester BPP 
(KP.PDIP 5.18), dan melakukan penelusuran dengan menyurati Wajib 
Pajak secara tertulis (KP.PDIP5.27), dan setelah mendapat kejelasan 
kemudian dilakukan pemindahbukuan;  

• Pemindahbukuan tersebut direkam dan keluarannya Surat Pengantar 
SSP; 

• Surat Pengantar SSP disalurkan ke unit terkait; 

• Setiap akhir bulan Buku Register SSP BPP ditutup dan dilakukan 
penjumlahan sehingga dapat diketahui Saldo awal, penambahan SSP 
BPP, Jumlah SSP yang telah ditelusuri dan telah dipindahbukukan dan 
sisanya yang belum selesai ditangani.  

  
Dokumen Surat Perhitungan (SPH) Dari Kantor Pajak Lain 
 Dalam hal membayar pajak dapat saja Wajib Pajak membayar bukan di 
tempat dia bertempat tinggal atau di tempat dia terdaftar, khususnya dalam 
kaitannya dengan kegiatan impor dimana tidak semua Kantor Pelayanan 
berdomisili memiliki Pelabuhan tempat impor barang di lakukan. Dalam 
kondisi demikian maka bukan mustahil bukti pembayaran pajak tersebut 
diteruskan oleh Kas Negara sebagai penerima Bukti Pembayaran dari Bank ke 
kantor Pelayanan Pajak dimana pembayaran dilakukan. Surat perhitungan atau 
di singat dengan SPH dalam suatu tata cara perhitungan antar Kantor Pelayanan 
Pajak berhubung dengan adanya suatu kesalahan dalam penerimaan pajak di 
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Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang sebenarnya dari Kantor Pelayanan Pajak 
yang lain, oleh karena disini timbul dua terminologi yaitu bagi KPP penerima 
SSP menerbitkan SPH kirim (penerimaan berkurang), dan bagi KPP yang 
menerima SPH disebut SPH terima (penerimaan bertambah), dan Surat 
Perhitungan hanyalah mempengaruhi penerimaan intern Kantor Pelayanan 
Pajak dan tidak mempengaruhi penerimaaan secara nasional. Adapun sebab-
sebab sebagai timbulnya SPH adalah: 
a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak diluar wilayah dimana mereka 

terdaftar, dan sah-sah saja sebab tidak ada keharusan menyetor pajak hanya 
dapat dilakukan di wilayah dimana dirinya terdaftar, misalnya Wajib Pajak 
terdaftar di Yogyakarta, dan dipungut PPh Pasal 22 di Semarang; 

b. Terjadi pemindahbukuan pembayaran pajak dari Kantor Pelayanan Pajak 
lain, misalnya Wajib Pajak Cabang di Semarang melakukan 
pemindahbukuan kelebihan pembayaran PPN ke SKPKB PPh Pasal 25 
Pusat di Yogyakarta; 

c. Terjadi kesalahan penyaluran SSP ke KPP lain, ini khususnya terjadi di 
KPP dimana dalam satu kota terdapat lebih dari satu KPP, misalnya terjadi 
penyaluran SSP dari Kanwil V Jakarta yang seharusnya untuk KPP 
Palmerah disalurkan ke KPP Grogol Petamburan. 

Sarana yang dipergunakan adalah:  
a. Buku Surat perhitungan Kirim (KP.PDIP 5.15) yang dibagi dalam dua 

bagian yaitu bagian kiri ”Asal SSP/Bukti PBK” (Nomor MAP; Jumlah 
lembar; dan Nilai) serta sebelah kanan ”Dikirm ke” (KPP; jumlah lembar; 
dan Nilai) dan dikerjakan secara mingguan yaitu kejadian Surat Pengantar 
dari minggu SSP yang diterima dari KPKN; 

b. Formulir Surat Perhitungan antar KPP (KP.PDIP 5.25) yang harus dikirim 
minggu berikutnya setelah Buku ditutup; 

c. Daftar Pengantar Surat Perhitungan (KP.PDIP 5.26); 
d. Buku Surat Perhitungan Terima untuk yang menerima Surat Perhitungan 

(KP.PDIP 5.16) yang juga dibuat mingguan. 
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Prosedur kerja dimaksud adalah sebagai berikut:KPP. 
Pengirim 

 
Daftar Rekap SPH. Di Rekam 
(Daftar P.VI Pos SPH kirim) 

 
 
 

SSP.SPh kirim 
 
 
 

Buku SPH kirim 
KP.PDIP 5.15/ Bag. Kiri 

 
 
 

Sortir per KPP 
Mingguan 

 
 
 

Buku SPH Kirim 
KP.PDIP 5.15/ Bag. Kanan 

 
 
 

SPH antar KPP 
KP.PDIP 5.25  

 
 
 

Daftar Pengantar SPH 
KP.PDIP.5/26 

(Jumlah SPH Kirim) 
 
 

KPP. Penerima 
 

Buku SPH Terima 
KP.PDIP 5.16 

 
Lembar ke-dua 
(KP.PDIP 5.25/ 

  5.26) 
 
 

 Sortasi SSP/ Bukti PBK 
Per MAP 

 
 
 

Daftar Nomonatip Penerimaan 
 (DNP)   Di Rekam 

(P.VI. pos SPH Terima) 
 
 
 
 

 
Dokumen Dari Kantor Pelayanan Pajak Sendiri 
 
Pemindahbukuan    
 Pemindahbukuan adalah pemindahan penerimaan/pembayaran pajak/ 
SSP untuk dibukukan keMata Anggaran Penerimaan lain atau ke kode jenis 
setoran lain, oleh karena itu dapat dilakukan antar jenis pajak, Masa Pajak atau 
Tahun Pajak antar Wajib Pajak dari satu Kantor Pelayanan Pajak atau antar 
Kantor Pelayanan Pajak dengan melalui Surat perhitungan (SPH/PBK). 
Adapun yang menjadi penyebab timbulnya Pemindahbukuan adalah antara lain: 
a. Adanya Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau telah dilakukan 

pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (SKKPP) atau adanya 
Surat Putusan Keberatan (Ps. 26 ayat(1) KUP)/Putusan Banding (Pasal 27 
ayat (2) KUP) atau Keputusan Pembetulan Kesalahan (Pasal 16 ayat (1) 
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KUP) atau Keputusan Penghitungan Peninjauan Kembali (Pasal 36 KUP) 
yang menyebabkan terjadi kelebihan pembayaran pajak; 

b. Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SPMIB); 
c. Pembetulan/kejelasan SSP; dan 
d. Pemecahan SSP.    
 Pemindahbukuan ini dapat dilakukan secara official (jabatan) apabila 
Wajib Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak atas suatu jenis pajak 
ternyata masih memiliki utang pajak dari jenis pajak yang lain atau tahun pajak 
yang lain dan juga dapat diajukan karena adanya permohonan Wajib Pajak. 
Namun apabila ternyata utang pajak yang akan menerima pemindahbukuan 
tersebut ternyata belum jatuh tempo maka secara hukum tidak etis apabila 
pemindah bukuan dilakukan secara jabatan.  
 Pemindahbukuan dengan menggunakan Formulir KP.PDIP 5.3 dibuat 
rangkap empat dengan peruntukan sebagai berikut: 
a. Lembar ke-1(pertama): diberikan untuk Wajib Pajak yang pembayarannya 

dilakukan pemindahbukuan; 
b. Lembar ke-2 (kedua): disalurkan ke unit kerja yang bertambah 

pembayarannya karena pemindahbukuan; 
c. Lembar ke-3 (ketiga): disalurkan ke unit kerja yang berkurang 

pembayarannya karena pemindahbukuan; dan 
d. Lembar ke-4 (keempat): merupakan arsip pada Seksi Penerimaan dan 

Keberatan/Korlap Rekonsiliasi yang memproses pemindahbukuan. 
Adapun pengaruh dari pemindahbukuan adalah: 

Transaksi 

*  Perhitungan utang pajak dengan:  

- kelebihan pembayaran 

- pemberian bunga 

*  Realisasi Restitusi 

*  Pembayaran Bunga 

*  Pembetulan/ Pemecahan SSP 

Mengurangi 

 

- MAP yang lebih 

- Pemberian Bunga 

 

- MAP yang lebih; 

- Pemberian bunga; 

- MAP yg. bersangkutan 

Menambah 

 

- APM utang pajak; 

- MAP utang pajak 

 

- Pembayaran Lebih; 

- Pembayaran lebih; 

- Pembayaran lebih; 

SUMBER/ DOKUMEN PEMINDAHBUKUAN 

Restitusi/ Pemberian Bunga 

SKPLB/ SKKPP 

……………………………………… 

Nota Perhitungan Pengembaklian 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

…………………………………… 

Pembetulan/ Pemecahan 

Surat Setoran Pajak 

……………………………………… 

Dokumen asli Pembayaran 

(SSP Lb.ke-1;2 dan 3) 

……………………………………….. 
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Dokumen asli pembayaran 

(SSP Lb.ke-1,2 dan 3) 

 

Dicatat dalam Buku Permohonan 

 PBK (KP.PDIP 5.19) 

catatan: belum dikreditkan. 

 
 Bukti PBK/ KP.PDIP 5.3. 

(rangkap-4) 
ditandatangani KPP 

 
 
 

Dicatat dalam Bk.KP.PDIP 5.19& 
KP.PDIP 5.28 

 
 

    
     Lembar ke-1                               lembar ke-4                         lembar ke-2&3,  
      

 
   

 
 
Wajib Pajak   Arsip Berkas PBK   Seksi Terkait 

(bersama-sama dengan SSP 
yang telah diPBK & dicap 

“Telah Di PBK kan”) 

 
     

Penerbitan Surat Perintah Mengembalikan Kelebihan Pembayaran (SPMKP)  
 Pengertian pengembalian pajak atau restitusi pajak adalah perbuatan 
mengembalikan kelebihan pembayaran yang sebenarnya tidak terutang lagi atau 
bukan menjadi miliknya atau dengan kata lain pengembalian itu harus dilakukan 
karena bukan milik  Kas Negara sejalan dengan asas-asas pemerintahan yang 
baik.  
 Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya pengembalian 
pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu: 
a. Pajak yang terutang lebih kecil dari Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan, 

atau Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan untuk Pajak 
Pertambahan Nilai – Penerbitan SPMKP disini didahului dengan 
penerbitan SKPLB. Apabila kasus ini kita kaji secara seksama memang 
cukup aneh, di alam perpajakan yang menganut sistem self assessment 
mengapa sampai terjadi pembayaran kredit pajak pada akhirnya lebih besar 
dari pajak terutang untuk Pajak Penghasilan, sedangkan untuk Pajak 
Pertambahan Nilai dari namanya saja sudah menimbulkan pertanyaan, 
karena obyek pengenaannya adalah “pertambahan nilai dari arus barang 
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atau jasa”, mungkin di sini ada mekanisme hukum yang kurang pas –(baca 
Modul KUP dari penulis); 

b. Terjadi pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, ini biasanya 
terjadi untuk pajak yang dipungut atau dipotong melalui pihak ketiga - 
Penerbitan SPMKP di sini didahului dengan penerbitan Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran (SKKP), ini terjadi sebagai akibat peluluhan tugas 
pemungutan pajak oleh negara yang diserahkan kepada lembaga lain baik 
pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya kurang pengawasan; 

c. Sebagai akibat adanya Surat Keputusan keberatan/Putusan Banding atau 
Surat keputusan pembetulan Kesalahan atau Surat Keputusan perhitungan 
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang 
berkurang disatu pihak dan dilain pihak telah terjadi pembayaran/ 
pelunasan – Penerbitan SPMKP disini didahului dengan Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran (SKKP), ini sebagai akibat perubahan Pasal 25 ayat 
(6) UU.Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Pasal 25 ayat (7) UU Nomor 9 
Tahun 1994 dan juga karena penafsiran ketentuan lain dalam Pasal UU. 
yang kurang di dalam pelaksanaan hukum- Pasal 13 ayat (1) KUP; 

d. Terjadinya pembayaran pajak yang melebihi jumlah yang terutang, ini 
biasanya terjadi karena adanya pemindahbukuan yang salah (faktor time lag) 
– Penerbitan SPMKP didahului dengan penebirtan SKKP, kondisi ini dapat 
terjadi karena adanya human error semata; 

 Sadar maupun tidak sadar bahwa pengembalian pembayaran lebih ini 
sebenarnya merugikan likuiditas Wajib Pajak, dan ini adalah merupakan salah 
satu faktor dari adanya ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh 
masyarakat khususnya Wajib Pajak, oleh karena itu ada baiknya dilakukan 
pengkajian ulang sebelum amandemen undang-undang perpajakan diperbaiki. 
Para ahli perpajakan harus berpikir bahwa pengembalian yang disebabkan 
adanya kredit pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang dan juga karena 
putusan banding yang mengurangkan jumlah pajak yang terutang adalah sangat 
merugikan likuiditas Wajib Pajak yang khususnya menerima atau memperoleh 
penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, landasan berpikir adalah untung 
mana uang ini sementara di Kas Negara yang pada akhirnya dikembalikan 
kepada yang berhak atau tetap di tangan Wajib Pajak. 
 Penulis berpendapat bahwa dalam suatu pemerintahan yang penuh 
dengan korupsi maka lebih baik uang tersebut ada di tangan Wajib Pajak dari 
pada di tangan Kas Negara, dengan pertimbangan bahwa apabila di tangan 
Wajib Pajak dapat membantu likuiditas yang pada kelanjutannya dapat 
menurunkan harga pokok produksi, sehingga mampu bersaing dipasaran serta 
pada akhirnya terjadi perluasan lapangan kerja. Namun sebaliknya apabila di 
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tangan pemerintah (Kas Negara) akan menimbulkan kecenderungan 
menimbulkan proyek-proyek yang kadangkala selain nilainya ditinggikan (mark 
up) juga tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak, dengan tanpa di 
sadari bahwa sebenarnya proyek tersebut dibiayai dengan utang yang dipaksakan 
kepada masyarakat yang harus dikembalikan dan apabila tidak atau ada 
keterlambatan dapat menimbulkan ketidakstabilan penerimaan negara pada 
akhirnya. 
 Justru kebijaksanaan pajak seharusnya digenjot kepada penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dari korupsi tersebut untuk paling tidak mengembalikan 
ke Kas Negara, sekalipun hanya sebagian yaitu sebesar tarif pajak saja.   
 Terminologi pengembalian kelebihan pajak tersebut sebenarnya juga 
kurang benar, sebab secara yuridis pada dasarnya yang dikembalikan adalah 
bukan pajak, dengan terminologi pengembalian pembayaran pajak dapat saja 
menimbulkan tafsir bagaimana kacaunya administrasi pajak sehingga Wajib 
Pajak membayar pajak yang berlebih yang pada akhirnya dikembalikan juga, 
apalagi terkesan bahwa pengembalian tersebut seperti dipersulit karena harus 
melalui proses pemeriksaan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk 
Surat Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar.    
 Ternyata undang-undang pajak juga masih ada terjadi kevakuman 
hukum dalam kasus kelebihan pembayaran tersebut sebagai akibat pemotongan 
atau pemungutan yang tidak seharusnya dipotong atau dipungut atau terjadi 
kesalahan tarif dalam pemotongan atau pemungutan yang sudah terjadi, 
sehingga sebagai akibatnya pengembalian atas kesalahan potong atau pungut ini 
tidak dapat dilakukan seketika, tetapi menunggu proses penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan. Masalahnya adalah bagaimana apabila pihak yang 
dipotong atau dipungut tersebut bukan orang yang terdaftar dalam administrasi 
pajak. Sebagai contoh di sini adalah atas suatu transaksi terlanjur dipotong Pajak 
Pertambahan Nilai, padahal transaksi tersebut bukan transaksi atas Barang Kena 
Pajak atau Jasa Kena Pajak.  
 Kembali ke Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, maka proses 
yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 
 

SKPLB Ps. 17 KUP 
 

 1 
 

Permohonan Restitusi 
 

       1a 
 
 

 
Unit Kerja Rekonsiliasi 

 
 
 
 
 

Penerbitan SKKP/ PLB 
 

 2 
Perhitungan dengan utang Pajak lain 

 
SKPLB Ps.17B KUP 

 
 
 
 
 

1 
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5a 
Wajib Pajak 

Bukti PBK dan SPMKP 

 
 3 

Nota Perhitungan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran pajak 

4 
 

Penerbitan PBK dan SPMKP 
 

5c 
 

KPKN                    6a 
 

   6b 
KPP 

Pembukuan/ Perekaman 
 

  7 
 

LPP Pos Realisasi Pengembalian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b 
 

Bank Operasional 
 
 

6c. 
 

Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) 
 Di dalam sistem perundang-undangan perpajakan ada tiga macam 
pengaturan pemberian imbalan bunga yaitu:  
a. Membayar Imbalan Bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) KUP 

yaitu apabila dalam rangka pengembalian sebagai akibat SKPLB Pasal 17 
dan Pasal 17B KUP melewati batas waktu yang telah ditentukan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) KUP Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.  Memang terasa cukup 
aneh bahwa dalam perpajakan yang menganut self assessment system dapat 
terjadi kelebihan pembayaran kredit pajak dan apabila ada klaim kelebihan 
maka pengembaliannya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, suatu 
pertanyaan apakah begitu baik dan sosialnya pembayar pajak di Indonesia? 
– baca Modul KUP dari penulis.  

b. Membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
27A ayat (1) KUP sebagai akibat adanya Keputusan Keberatan/Putusan 
Banding, ketentuan ini sebagai akibat dari adanya ketentuan Pasal 25 ayat 
(7) dan Pasal 26 ayat (5) KUP, Pasal 43 ayat (1) UU.PP serta puncaknya 
adalah ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU PP, maka negara membayar imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dalam jangka waktu paling lama 24 
bulan. 

c. Membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) 
KUP atas Surat Tagihan Pajak yang menjadi berkurang atau hapus karena 
keputusan Keberatan atau Banding, ketentuan ini timbul sebagai akibat 
perubahan Pasal 19 ayat (1) KUP UU.Nomor 6 tahun 1983 dalam UU 
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Nomor 9 Tahun 1994 yang dalam perubahan UU Tahun 2000 tidak 
mengalami perubahan. Memang terasa aneh untuk menagih utang pajaknya 
saja tidak mampu, tetapi mengeluarkan Surat Tagihan Pajak atas Bunga 
Penagihan.     

 Jangka waktu yang tidak atau belum diaturnya dalam Pasal 11 ayat (3) itu 
akan dapat menimbulkan permasalahan manakala terjadi benturan penafsiran 
antara Pasal 27A KUP dengan Pasal 17B KUP.  
Sebagai contoh dari penafsiran tersebut adalah dalam Kasus sebagai berikut: 
 Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2002 
per 31 Maret 2003 yang menyatakan (Rugi) dan mengajukan klaim restitusi. 
Dari hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB per 30 Maret 2004 Wajib Pajak 
melunasi utang pajak per 29 April 2004 mengajukan keberatan 15 Juni 2004 
dan ditolak per 10 Juni 2005 (15 bulan sejak 14 pelunasan atau 15 bulan sejak 
penerbitan SKPKB). Terhadap Keputusan ini Wajib Pajak mengajukan 
Banding dan putusan Banding  per 1 September 2006 (15 bulan sejak 
keputusan keberatan) misalnya “Menerima Banding Wajib Pajak sehingga SPT 
Yang Menyatakan Diterima” atau mungkin ”SKPLB Dibatalkan”. Terhadap 
putusan banding ini Wajib Pajak dapat saja melakukan penafsiran hukum 
sebagai berikut: 
a. Bahwa putusan banding menyatakan pengajuan banding diterima 

seluruhnya dan perhitungan pajak kembali ke SPT Wajib Pajak, ini berarti 
bahwa “SPT Wajib Pajak” yang telah disampaikan benar dan Wajib Pajak 
menuntut pengembalian terhadap kelebihan kredit pajak dengan ditambah 
imbalan bunga 30 (tiga puluh) bulan atau 60% (enam puluh persen) dan 
kelebihan pembayaran SKPKB serta ditambah imbalan bunga sebesar 29 
(dua puluh sebilan) bulan atau 58% (lima pulah delapan persen). Sebagai 
alasan adalah bahwa Pasal 11 ayat (3) tidak mengatur jangka waktu 
pemberian imbalan bunga, adalah wajar apabila fakta yang terjadi sebagai 
akibat terganggunya likuiditas Wajib Pajak; 

b. Bahwa putusan banding membatalkan Surat ketetapan pajak (SKPKB), ini 
berarti bahwa Surat ketetapan pajak (SKPKB) yang diterbitkan pihak 
Direktur Jenderal Pajak/ KPP adalah tidak berlandaskan kepada ketentuan 
hukum yang benar selain untuk menghambat hak-hak Wajib Pajak. Oleh 
karena itu Wajib Pajak menuntut pengembalian kelebihan kredit pajak di 
tambah imbalan bunga sejak akhir tahun pajak sampai dengan putusan 
banding sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan atau 66% (enam puluh enam 
persen) dan kelebihan pembayaran SKPKB dengan imbalan bunga sebesar 
29 bulan yaitu 58 % (limapuluh delapan persen). 
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 Rupa-rupanya perlu dilakukan revisi ketentuan pasal perundang-
undangan secara simultan bukan pasal per pasal agar upaya pemungutan pajak 
dari masyarakat ini dapat lebih transparan, adapun proses penerbitan Surat 
Perintah Membayar Imbalan Bunga adalah sebagai berikut:    
 
 
 
 
 
 
 

  Sumber  Kelebihan 
Pembayaran Kredit 
Pajak/ Utang Pajak 

sebagai Dasar 
Perhitungan Bunga 

Pengembalian 
1. 
 

SKPLB 
Keputusan 
Keberatan 

Putusan Banding 
 
 
 
 
 
 
 
 

        5a. 
 
 
 

 
 
 
 
 

*  Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran 

Pajak (SKKPP); 
*  Surat Keputusan 

Pemberian Imbalan Bunga 
2 

Perhitungan dengan Pajak 
Lain 

3 
 

Nota Perhitungan  
Pengembalian 

4 
 

Penerbitan PBK dan 
SPMIB 

5c 
 

Sumber Kelebihan 
Pembayaran Surat 

Tagihan Pajak 
sebagai Dasar 

Perhitungan Bunga 
Pengembalian 

 
1a. 

 
Skep.Pengurangan 

Surat Tagihan Pajak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         5b. 
 
 

Bank Operasional 
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Bukti PBK dan 
SPMIB 

 
 

                 Kas Negara                                                       
6a               

6c 
      

KPP 
Pembukuan dan 

perekaman 
 

 
 

6c 

 
LAPORAN PENERIMAAN PAJAK 
 
 Surat Setoran Pajak yang diterima dari Kas Negara melalui Surat 
Pengantar DA.08.01, Surat Perhitungan yang diterima dari KPP lain dan mutasi 
Surat Setoran Pajak intern setelah dilakukan sortir dan lain sebagainya 
kemudian direkam, dan Laporan Penerimaan adalah keluaran dari hasil 
rekaman tersebut, yang harus dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada 
setiap bulannya dalam tahun anggaran berjalan dan dilaporkan ke Kantor 
Wilayah paling lambat pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya dari bulan 
penerimaan, kemudian apabila tanggal 20 adalah bukan hari kerja maka harus 
dibuat hari kerja sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan Laporan dari Kantor 
Pelayanan Pajak tersebut Kantor Wilayah membuat laporan menggunakan 
aplikasi komputer paling lambat pada tanggal 25 pada bulan berikutnya sesudah 
diterimanya Laporan dari KPP dan setiap 3 (tiga) bulan Laporan LPP Induk 
dan lampiran dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan.     
 Adapun Laporan Penerimaan Pajak tersebut yang terdiri dari Laporan 
Penerimaan Pajak Induk dengan 4 (empat) lembar lampiran, yaitu: 
a. Lampiran ke-1 adalah SPMKP/ SPMIB yang telah diuangkan oleh Wajib 

Pajak yang menerima pembayaran, atau dengan kata lain realisasi 
pengembalian pajak dan pemberian Imbalan Bunga yang telah dilakukan 
oleh Wajib Pajak sebagai faktor pengurang penerimaan; 

b. Lampiran ke-2 adalah Lampiran per Jenis Setoran Pajak yang telah 
dikelompokkan per Mata Anggaran Penerimaan ; 

c. Lampiran ke-3 adalah Laporan Penerimaan Pajak per Sektor Usaha 
menurut klasifikasi kelompok usaha; dan 

d. Lampiran ke-4 adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan 
PPh Pasal 21 per Wilayah Otonomi Daerah.    
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 LPP Induk merupakan laporan penerimaan pajak per Mata Anggaran 
Penerimaan (MAP)/ Jenis Pajak yang dikelompokan dalam PPh Non Migas, 
PPh Migas, PPN, PPnBM, Pendapatan Atas Pajak lainnya, dan macam-macam 
perhitungan. 
 Adapun bentuk dan rincian Laporan Penerimaan Pajak Induk adalah 
sebagai berikut: 

 
 
 

Laporan Penerimaaan Pajak (LPP) 
Bulan…………..Tahun…….. 

Jenis Pajak Bulan ini s.d. Bulan ini 
 LP 3 Dftr P IV LP 3 Dftr P IV 
 Lbr Rp Lbr Rp Lbr Rp Lbr Rp 

A. PAJAK PENGHASILAN 
1. PPh NON MIGAS 

 PPh Pasal 21 
 PPh Pasal 22 
 PPh Pasal 22 Impor 
 PPh Pasal 23 
 PPh Pasal 25/29 OP 
 PPh Pasal 25/29 Badan 
 PPh Pasal 26 
 PPh Final Luar Negeri 
 PPh Non Migas lainnya 

2. PPH MIGAS 
1.1. PPh Minyak Bumi 
1.2. PPh Gas Alam 
1.3. PPh lain  Minyak Bumi 
1.4. PPn lainnya d/ Gas Alam  

JUMLAH A 

B. PPN Dan PPn BM 
1. PPN Dalam Negeri 
2. PPN Impor 
3. PPn BM Dalam Negeri 
4. PPn BM Impor 
5. PPN dan PPn BM lainnya 
6. Bea Meterai 
7. Pajak Tak Langsung lainnya 

JUMLAH B 

C. PENDAPATAN ATAS PAJAK LAINNYA 
1. Bunga Penagihan PPh 
2. Bunga Penagihan PPN 
3. BPP 
4. Pemberian Imbalan Bunga 

JUMLAH C 

D. MURNI DAN NETO 
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(Jumlah A;B; dan C ) 

E. MACAM-MACAM PERHITUNGAN 
1. sph Terima 
2. SPH Kirim 
3. PLB 

JUMLAH E 

F. JUMLAH BRUTO 
    (Junmlah D-E  

 

 
 Dari Laporan Induk ini dilampiri dengan Laporan Rincian SPMKP/ 
SPMIB Yang Telah Diuangkan sebagai rincian dari angka-angka huruf E.3, yang 
meliputi untuk semua jenis pajak, demikian pula dilampirkan Laporan Rincian 
Penerimaan Per Jenis Setoran Pajak dari masing huruf A dan B dari Laporan 
Induk serta Laporan Penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21  per 
Wilayah Otonomi Daerah. 
 Dari Model Laporan tersebut dimuka ada beberapa hal yang perlu 
dikritisi yaitu: 
1. Bahwa Model Laporan tersebut sebagai Laporan Penerimaan Pajak tidak 

dapat dipergunakan untuk menilai kinerja dari Kantor Pelayanan Pajak dan 
partner (Karikpa) sebagai si pembuat Laporan, adapun kinerja yang tidak 
dapat diawasi antara lain adalah: 
a. Dalam Laporan Induk tersebut tidak jelas bagian penerimaan dari 

pelaksanaan murni self assessment dan sebagai akibat bentuk 
pengawasan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, kecuali penerimaan 
dari bunga penagihan C.1 dan C.2; 

b. Produk pemeriksa yang dinilai sebagai prestasi kerja yang berdampak 
kepada kredit point para pemeriksa yang menjadi hak negara dalam 
laporan tersebut sama sekali tidak kelihatan disatu pihak sedangkan di 
lain pihak biaya pemeriksaan sebagai pengeluaran negara selalu 
direncanakan pengeluarannya; 

c. Akibat dari butir (b) yang tidak ada maka butir pengurangan besarnya 
utang pajak melalui keputusan keberatan/putusan banding dan juga 
penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 KUP 
(dengan usulan penghapusan) dan juga Pasal 22 KUP (secara sistem) 
juga tidak pernah dilaporkan, bentuk pengurangan utang pajak dan atau 
penghapusan ini sadar atau tidak sadar adalah sebagai koreksi dari 
prestasi tersebut butir (b);  

d. Sebagai akibat Laporan Penerimaan yang demikian maka beberapa 
kinerja tidak dapat diukur atau dinilai yang antara lain meliputi: 
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• kinerja pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan pajak adalah suatu 
potensi menambah penerimaan pajak baik melalui penerbitan STP/ 
SKPKB/SKPKBT wajar apabila dilaporkan sebagaimana penerbitan 
SKPLB yang di tindaklanjuti dengan SPMKP; 

• kinerja penagihan pajak, sekalipun kinerja penagihan ini ada khusus 
laporan yang menyangkut pelaksanaan penagihan pajak, namun 
karena masalah penagihan ini menyangkut penerimaan (+/-) maka 
ada baiknya dimasukkan kepada Laporan Penerimaan Pajak, 
sebagaimana penerbitan SPMKP dan juga SPMIB yang dimasukkan 
dalam Laporan Penerimaan;  

2. Laporan Penerimaan tersebut di plot untuk kepentingan Direktur Jenderal 
Pajak dalam mengetahui penerimaan pajak secara nasional yang sebenarnya 
tidak perlu karena dapat langsung dari rekening Kas Negara, sedangkan 
laporan sebagai sarana pengawasan dan penilaian kinerja kantor-kantor 
bawahannya hanya sebatas kepada penerimaan pajak saja, memang dalam 
lampiran - 2 ada penerimaan dari surat ketetapan pajak (STP, SKPKB, 
SKPKBT) namun penerimaan tersebut tidak diketahui dari jumlah nominal 
utang pajak berapa yang harus ditagih.  
 

RANGKUMAN  
 
1. Bahwa Tata Usaha Penerimaan Pajak adalah tata usaha yang dikerjakan unit 

kerja penerimaan sebagai bagian dari sistem tata usaha penerimaan pajak 
secara nasional; 

2. Obyek yang ditata usahakan adalah berupa dokumen-dokumen yang 
diterima dari luar yang meliputi Surat Pengantar penerimaan Pajak 
DA.08.01 dari kantor Penerimaan dan Perbendaharaan Negara dan 
dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Lainy yaitu Surat Perhitungan yang 
diterima; 

3. Selain tersebut pada butir b maka termasuk obyek yang diaministrasikan 
adalah mutasi Surat Setoran Pajak intern Kantor Pelayanan Pajak yang 
dilaksanakan melalui Pemindahbukuan; 

4. Selain menerima dokumen dari luar maka tata usaha penerimaan pajak juga 
menerbitkan dokumen Surat Perhitungan untuk Kantor Pelayanan Pajak 
lain; 

5. Tata Usaha Penerimaan juga menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP) dan juga Surat Keputusan Membayar Imbalan 
Bunga (SPMIB); 
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6. Setiap bulan Unit Kerja penerimaan membuat Laporan Penerimaaan Pajak 
yang merupakan keluaran dari komputer sebagai hasil perekaman dokumen 
yang diterima. 

 
 
LATIHAN   
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Tata Usaha Penerimaan Pajak? dan 

mengapa penulis mengatakan bahwa tata usaha ini bukan sebagai tata usaha 
pajak? 

2. Jelaskan apa saja yang menjadi obyek yang ditatausahakan dalam tata usaha 
Penerimaan Pajak? 

3. Jelaskan apa yang disebut dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan 
Kode Jenis Penerimaan (KJS)? 

4. Jelaskan bagaimana sortase SSP dilakukan pada saat penerimaan DA.08.01? 
5. Setelah disortir SSP tersebut direkam. Jelaskan apa saja keluaran dari 

perekaman tersebut? 
6. Jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya Surat Perhitungan (SPH)? dan 

jelaskan akibat dari timbulnya SPH ini! 
7. Jelaskan bagaimana tata cara pemindahbukuan dilaksanakan? dan jelaskan 

apa saja penyebab timbulnya PBK! 
 



 
 
 

BAB 16 
 

PENGELOLAAN DATA 
 
 
 
PENGERTIAN 
 
  Data adalah alat keterangan tentang subyek pajak yang dalam bentuknya 
dapat berupa tulisan, media elektronik, atau rekaman yang bermanfaat bagi 
Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka membantu 
pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, yang menurut jenisnya dapat berupa 
data makro atau data mikro. Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak itu sebenarnya adalah data atau alat keterangan, baik alat 
keterangan untuk diri Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan 
atau alat keterangan untuk Wajib Pajak lain misalnya dari keterangan-
keterangan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Lampiran Surat Pemberitahuan 
(misal-nya daftar Pajak Keluaran dan Pajak Masukan).      
  Data Makro adalah alat keterangan yang menunjukkan suatu kegiatan 
atau keadaan secara umum dalam masa tertentu serta tidak menunjuk kepada 
Wajib Pajak tertentu. Kegunaan data ini adalah untuk menyusun suatu 
monografi fiskal yaitu suatu penggambaran umum potensi fiskal dari suatu 
wilayah atau daerah tertentu sebagai dasar kemungkinan dapat dilakukan suatu 
tindakan ekstensifikasi pajak. Data semacam ini sangat bermanfaat di kala sistem 
perpajakan di Indonesia pada waktu itu masih menganut official assessment 
sebagai sarana penguasaan dan pengendalian wilayah, sebagai contoh data 
makro ini adalah data yang berupa gambar bangunan Mall dan bagian-bagian 
ruangan toko dan atau perkantoran, atau dapat juga berupa peta wilayah tertentu 
dengan kegiatan masyarakat sebagai pekerjaan sehari-harinya. 
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  Sedangkan data Mikro adalah alat keterangan yang menunjuk secara 
khusus atas Subyek Pajak tertentu dalam masa tertentu, misalnya data yang 
berupa daftar importir yang berdomisili di wilayah Kantor Pelayanan Pajak atau 
data yang menunjukkan terjadinya transaksi impor indent peralatan perkantoran 
dari suatu Subyek Pajak tertentu yang berdomisili di wilayah Kantor Pelayanan 
Pajak dengan importir, menurut jenisnya data mikro dapat berupa “Data 
Gabungan” dan “Data Bukan Gabungan (data tunggal)”.  
  Data gabungan adalah satu alat keterangan yang menunjukkan kepada 
beberapa subyek pajak (beberapa data mikro) tertentu dalam data dalam masa 
tertentu, dimana untuk pengolahan data tersebut agar dapat dimanfaatkan harus 
dilakukan pemecahan data. Contoh dari data gabungan ini misalnya data berupa 
“Daftar Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan”, karena berbentuk daftar maka 
untuk pengolahannya harus dilakukan pemecahan data untuk masing-masing 
Subyek Pajak yang bersumber dari daftar tersebut. Sedangkan data tunggal 
adalah satu alat keterangan yang menunjuk kegiatan Subyek Pajak/ Wajib Pajak 
tertentu dalam masa tertentu, dan kedua bentuk data tersebut (data gabungan 
dan data tunggal) selain dapat dipergunakan untuk ekstensifikasi juga dapat 
dipergunakan untuk intensifikasi.    
  Alat keterangan tersebut diterima Kantor Pelayanan Pajak dari sumber 
data, adapun yang menjadi sumber data adalah: 

• Wajib Pajak, misalnya melalui Surat Pemberitahuan Wajib pajak; 

• Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta yang menurut bidang kerjanya 
sedemikian rupa sehingga memprodusir alat keterangan yang bermanfaat 
bagi intensifikasi ataupun ekstensifikasi di bidang perpajakan; 

• Pihak ketiga, yaitu berupa temuan-temuan di dalam pemeriksaan pajak yang 
sering disebut sebagai terminal data ( semua aparatur pajak adalah terminal 
data); 

• Mess Media, baik eletronik maupun tulisan misalnya iklan-iklan dalam surat 
kabar; dan  

• Berita dari Mancanegara. 
 Di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/ PJ.9/ 1992 
tanggal 10 Agustus 1992 tentang proses pengolahan data, maka kegiatan 
pengolahan data tersebut meliputi antara lain: 
1. Pencarian Data, yaitu suatu usaha mencari data/alat keterangan langsung 

dari sumber data dan ini dapat dilakukan oleh Kantor Pusat/Direktorat P3, 
Bidang IAP Kanwil, Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan melalui Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Pajak dan 
Kantor Penyuluhan. 
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Catatan: 
Redaksi “Pencarian Data” dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
cukup membingungkan, seolah-olah menggambarkan bahwa yang 
membutuhkan penerimaan pajak hanyalah Direktorat Jenderal Pajak 
yang telah dikontrak oleh pemerintah melalui RAPBN/APBN dan 
harus terpenuhi dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Penulis 
berpendapat seharusnya diciptakan suatu Undang-Undang 
Administrasi Negara (atau apa namanya) yang mewajibkan setiap 
Lembaga Pemerintahan/Instasi Pemerintah/Badan-Badan Usaha 
Pemerintah dan atau Daerah mengirimkan data transaksi ekonomi 
dan  keuangan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/Kantor 
Pelayanan Pajak serta diciptakan lembaga pengawasan dan 
pengamanan dengan baik agar data atau alat keterangan tersebut tidak 
hilang. 

2. Penerimaan Data, yaitu penerimaan data baik dari sumber data dari upaya 
pencarian data atau tanpa pencarian data ataupun dari terminal data;  

3. Pengolahan Data, yaitu proses mengolah data menjadi data yang siap 
dipakai, dan sebagai sarana pengolahan data adalah menggunakan aplikasi 
komputer dan sarana lain bentuk formulir-formulir dan buku-buku;  

4. Pengiriman Data, yaitu proses pengiriman data ke unit-unit kerja lain agar 
dapat dimanfaatkan; 

5. Penyimpanan Data, yaitu proses penyimpanan data dalam berkas data (baca 
Bab Tata Usaha Berkas); 

6. Pemanfaatan Data, yaitu pemanfaatan data dalam rangka ekstensifikasi atau 
intensifikasi;  

7. Pengawasan Pemanfaatan Data, yaitu suatu tindakan dari pengawasan atas 
data yang telah dikirim dalam rangka pemanfaatan data.  

 
PENCARIAN DATA  
 
  Dalam Pedoman Induk Pengolahan Data diberikan tuntunan tentang 
tatacara pencairan data yaitu dilakukan dengan dua cara antara lain: 
a. dengan cara aktif mencari data langsung dari sumber data, dan  
b. dengan cara pasif yaitu mengumpulkan, memproduksi data yang sebenarnya 

telah tersedia dari media cetak yang berupa iklan-iklan di Surat Kabar, 
majalah, buletin dan lain sebagainya atau dari media elektronik atau dapat 
juga dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.   
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Adapun tata cara pencarian data secara aktif dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Langkah penjajagan, artinya menjajagi data apa yang perlu dicari dan ke 

instansi/lembaga pemerintahan/swasta mana yang akan menjadi sumber 
data; 

b. Setelah melakukan penjajagan maka diterbitkan segera: 

• Surat Tugas (KP.PDIP.3.7), dan 

• Surat Permintaan data (KP.PDIP.3.7a) 
Kedua surat ini dibuat rangkap empat (4x) dan dicatat dalam “BUKU 
REGESTER PENCARIAN DATA” atau KP.PDIP.3.23; 

c. Petugas pencari data menyampaikan kedua surat tersebut kepada pimpinan 
kantor/instansi yang dituju dan meninggalkan asli kedua surat tersebut 
setelah sebelumnya diberikan tanda terima/cap diterima pada tindasannya; 

d. Data yang diminta akan dikirimkan melalui ekspedisi oleh instansi/lembaga 
pemerintah/swasta sebagai sumber data ke Kantor Pemberi data. Jadi harus 
dihindarkan petugas pencari data membawa langsung data yang diminta 
tersebut. 
Catatan: 

1. Dari tata cara pencarian data ini seolah-olah kebutuhan penerimaan 
pajak adalah sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat 
Jenderal Pajak, sehingga untuk pencapaian tugas penerimaan tersebut 
harus mencari data sendiri ke instansi-instansi pemerintah, memang 
cukup membingungkan. Satu pertanyaan timbul yaitu mengapa tidak 
disusun suatu Undang-Undang administrasi Negara yang intinya bahwa 
semua transaksi dan pembelanjaan dari Instansi pemerintah dari mulai 
pusat sampai daerah dan juga BUMN/D harus dikirimkan atau masuk 
dalam Pusat Pengolahan Data Kantor Direktorat Jenderal Pajak; 

2. Keahlian petugas pajak adalah dipersiapkan untuk mengolah data 
dalam pengertian memanfaatkan data, bukan untuk mencari data, 
karena data tersebut melalui kewenangan berdasarkan undang-undang 
tidak perlu dicari dan dapat langsung masuk ke Pusat Pengolahan data 
Direktorat Jenderal Pajak; 

3. Pencarian data bukan mustahil hanya akan menimbulkan suatu 
tindakan pengolahan data dari data yang sebenarnya tidak 
teradministrasi dalam perbendaharaan data pada Kantor Pelayanan 
Pajak atau dengan kata lain terjadi  ”kebocoran di dalam pengolahah 
data”. 
Adapun kebocoran tersebut dapat terjadi: 
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a. antara instansi/lembaga pemerintah swasta dengan petugas pencari 
data; 

b. antara petugas pencari data dengan Subyek pajak/ Wajib Pajak; 
atau 

c. antara Instansi/lembaga pemerintah/swasta dengan Subyek pajak/ 
Wajib Pajak; 

d. segitiga antara instansi/lembaga pemerintah/swasta dengan pencari 
data dan juga sekaligus dengan Subyek Pajak tau Wajib Pajak. 

 
PENERIMAAN DATA  
 
  Sebagai tugas selanjutnya dari Unit Kerja Pengolahan Data adalah 
Penerimaan data dilakukan baik terhadap data yang diterima dari sumber data, 
dari terminal data maupun dari unit lain pengirim data. Penerimaan data ini 
haruslah ditatausahakan dengan baik dan terawasi sehingga menghindarkan 
terjadinya kebocoran dalam penerimaan data, sehingga merugikan kepentingan 
negara. 

Instansi Lain/ 
Lembaga Pemerintah/ 

Swasta 
 
 
 

Unit Pengolahan                                   Unit                                Terminal  
     Data Lain                                    Pengolahan                             Data 
                                                             Data 
 
 
 
 

Pengirim Data 
Sumber Data 

Unit Kerja Pengolahan Data dari Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan menerima data dari: 

• Instansi Lain/Lembaga pemerintah/Swasta; 
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• Unit Pengolahan Data KPP lain: 

• Sumber Data; atau dari 

• Terminal Data, yaitu semua unsur dalam lingkungan Direktorat Jenderal 
Pajak diluar unit kerja pengolahan Data dan Informasi Perpajakan. 

Langkah yang diambil selanjutnya dalam penerimaan data adalah sebagai 
berikut: 
a. Data yang diterima dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk 

(KP.PDIP.3.22); 
b. Kemudian dibuat respon kepada pengirim data yang menurut ketentuan 

paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya dengan 
tindasan ke atasan langsung dari pengirim data, dengan: 

• KP.PDIP.3.4. untuk data yang diterima dari terminal data; 

• KP.PDIP.3.5. untuk data yang diterima dari Unit Pengolahan Data KPP 
lain dengan tindasan ke Kantor Wilayah; 

• KP.PDIP.3.6. untuk data yang diterima dari Instansi lain/ Lembaga 
Pemerintah/Swasta. 

c. Di catat dalam “Buku Regester Data Masuk” – KP.PDIP 4.24.  
 
PENGOLAHAN DATA 
 
 Pengertian pengolahan data pengolahan data mikro dari pihak ketiga, 
bukan data dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, yang pada garis besarnya 
dapat dibagi dalam dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap perekaman. 
1. Tahap Persiapan meliputi: 

Editing, yaitu melakukan edit melalui tindakan-tindakan meneliti, dan 
memberi tanda Victory Point (√) atas: 
a. Surat pengantar Pengiriman data yang diterima, yaitu meliputi: Nomor, 

Tanggal, Nomor Agenda, Tanggal Surat Masuk, Pengirim Data, Jumlah 
Lembar, Satuan/kwantum dan Nilai data dalam Rupiah dari Surat 
Pengantar; 

b. Detil Data/dokumen data yang meliputi: NPWP, kode KPP (yang 
belum jelas KPP nya), kode kelompok data, kode jenis satuan, kode 
jenis data, tanggal/tahun data, nilai data dalam mata uang asli dan 
equivalen Rupiah; 

c. membuat transkrip data, khusus untuk data gabungan dengan formulir 
KP.PDIP.3.19. 
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2. Tahap perekaman, yaitu melakukan perekaman sesuai petunjuk Pemakaian 
Aplikasi yang meliputi: 
a. Surat Pengantar Pengiriman Data (KP.PDIP.3.3/3.4); 
b. Data/Alat keterangan (KP.PDIP 3.1 dan KP.PDIP 3.19 untuk 

transkrip); 
c. Laporan Penerimaan Data atau respon (KP.PDIP.3.5); 

• Peminjaman Berkas Data (KP.PDIP.3.17); 

• Surat Teguran (KP.PDIP.3.14) dari Kanwil/ KP. DJP; 

• Lembar Data Komperatif (KP.PDIP.3.11). 
Sebagai keluaran dari hasil perakaman adalah: 
a. Alat Keterangan (KP.PDIP.3.1); 
b. Daftar Rekapitulasi Data (KP.PDIP.3.2); 
c. Surat Pengantar Pengiriman Data (KP.PDIP.3.3); 
d. Laporan Penerimaan Data (KP.PDIP.3.5); 
e. Daftar Wajib Pajak Tidak dikenal (KP.PDIP.3.8); yang diterbitkan sesuai 

dengan kebutuhan; 
f. Surat Himbauan Tentang NPWP (KP.PDIP.3.9) yang diterbitkan sesuai 

dengan kreterian yang telah ditentukan; 
g. Daftar Surat Himbauan tentang NPWP (KP.PDIP.3.10) yang diterbitkan 

bersama-sama dengan KP.PDIP.3.9; 
h. Daftar Wajib Pajak Potensial Badan untuk dihimbau Pembetulan Surat 

Pemberitahuan (KP.PDIP.3.12) yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan; 
i. Kartu Pengawasan Data (KP.PDIP.3.16) diterbitkan setiap saat dibutuhkan; 
j. Buku Regester Data Masuk (KP.PDIP.3.24) diterbitkan setiap awal bulan 

berikutnya; 
k. Buku Regester Data Keluaran dan Laporan Penerimaan Data (KP. PDIP. 

3.26), diterbitkan setiap awal bulan berikutnya; 
l. Buku Regester Peminjaman Data (KP.PDIP.3.28) yang diterbitkan setiap 

awal bulan berikutnya; 
m. Laporan Penerimaan, Pengiriman, dan Pemanfaatan Data (KPL.KPP.9.4-

91), diterbitkan setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan 
berikutnya.  

 
PENGIRIMAN DATA 
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 Pengertian pengiriman data adalah pengiriman data ke unit Pengolahan 
Data KPP lain, Kantor Wilayah, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak karena 
Subyek Pajak/Wajib pajak yang dimaksud dalam data berdomisili diluar wilayah 
dari unit kerja Pengolahan Data si pengirim. Adapaun tata cara pengiriman data 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Data Mikro (KP.PDIP.3.1) dikirim bersama-sama dengan KP.PDIP.3.2 dan 

KP.PDIP.3.3 (keluaran komputer) setelah terlebih dahulu dicatat dalam 
Buku Ekspedisi; 

b. Tindasan KP.PDIP.3.2 dan KP.PDIP.3.3 dikirim ke: 

• Kantor Wilayah atasan langsung; 

• Atasan langsung penerima data; 
dan satu lembar 7untuk arsip si pengirim. 

 Sebagai sarana pengawasan , yaitu untuk mengetahui apakah data yang 
dikirim tersebut telah diterima atau belum, dilakukan melalui Buku Regester 
Data Keluaran dan Laporan Penerimaaan Data (KP.PDIP.3.26). Laporan 
Penerimaan Data yang diterima dari si alamat pengiriman data (KP.PDIP.3.5) 
digabungkan dengan file arsip KP.PDIP.3.2 dan KP.PDIP.3.3 setelah terlebih 
dahulu dilakukan perekaman. 

 
PEMANFAATAN DATA   
 
Berdasarkan tujuannya maka pemanfaatan data dibagi dalam: 
a. Untuk Ekstensifikasi, yaitu dilakukan oleh Unit Kerja Pengolahan Data atau 

Unit Pemanfaatan Data; 
b. Untuk Intensifikasi, ini dapat dilakukan oleh Unit Kerja di KPP sendiri atau 

Unit Kerja diluar KPP; 
 
Pengolahan data untuk Ekstensifokasi 
 Pengertian pengolahan data untuk ekstensifikasi adalah pengolahan data 
dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak dan pembayar pajak, jadi 
kaitannya dengan pengolahan data ini dengan pelaksanaan hukum adalah 
pelaksaan Pasal 2 ayat (4) KUP, dimana seseorang atau badan yang jelas-jelas 
telah memenuhi ketentuan subyektif dan ketentuan obyektif (Wajib Pajak) 
namun dirinya tidak mendaftarkan diri. 
a. Ekstensifikasi dilakukan oleh Unit Kerja Pengolah Data 
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Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengolahan Data ini khusus 
untuk data Subyek Pajak/Wajib Pajak belum terdaftar yang berdomisili di 
wilayah KPP sendiri, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

• Data Wajib pajak yang tidak dikenal pertama-tama dipisahkan antara 
yang jelas alamatnya dan yang tidak jelas alamatnya, dengan memberi 
tanda pada Daftar Wajib pajak Tidak Dikenal (KP.PDIP.3.8); 

• Kemudian diterbitkan Surat Himbauan Tentang NPWP (KP.PDIP.3. 9) 
dan Daftar Data  Wajib Pajak Tidak Dikenal (KP.PDIP.3.10); 

• Kemudian KP.PDIP.3.9 dikirim ke Wajib Pajak dan KP.PDIP.3.10 
digabungkan dengan Daftar Data Wajib Pajak Yang Tidak Dikenal (KP. 
PDIP.3.8); 

• Pada waktunya tidak mendaftarkan diri dikirimkan untuk dilakukan 
verifikasi; 
Catatan:           

Model ekstesifikasi yang demikian ini sebenarnya bertentangan 
dengan kemauan Undang-undang, karena dalam perpajakan 
yang menganut self assessment memang membayar pajak tidak 
ada kaitannya dengan kepemilikan NPWP, namun apabila 
seseorang telah benar-benar menjadi Wajib Pajak artinya 
memenuhi ketentuan subyektif dan ketentuan obyektif maka 
dirinya wajib mendaftarkan diri. Pelanggaran terhadap “wajib” 
berarti pelanggaran undang-undang- Pasal 38 KUP. Adapun 
diadakannya lembaga Pasal 2 ayat (4) KUP (NPWP Jabatan) 
adalah lembaga transitoris, artinya penerbitan NPWP jabatan 
adalah dibarengi dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang sifatnya adalah 
sekedar bukti perhitungan adanya kerugian negara yang apabila 
tidak dipatuhi pelunasannya dapat dibawa langsung ke tindak 
pidana pajak. 
 
Kesalahan selama ini adalah: 
a. bahwa penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat(1) hanya dimaksudkan kepada mereka yang 
menyampaikan Surat Pemberitahuan saja; 

b. Pasal 2 ayat (4) ditafsirkan sebagai  pasal yang berdiri sendiri 
bukan sebagai pasal transitoris ke Pasal 38 atau pasal 39 
KUP (penafsiran secara sistematis), akibatnya Wajib Pajak 
yang paling pinter atau paling pandai adalah tidak perlu 
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mendaftarkan diri, dan apabila telah terlanjur mendaftarkan 
diri maka tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan. Permohonan pendaftaran NPWP dianggapnya 
hanya pantas apabila kelancaran ruang lingkup usahanya dan 
atau kegiatan usahanya mengharuskan memiliki NPWP.     

 
b. Ekstensifikasi Dilakukan Unit Pemanfaatan Data 

• Bukti Peminjaman data (KP.PDIP.3.17) rangkap dua (2x) diterima dari 
Unit Pemanfaatan Data – direkam- dicap tanggal dan Nomor Daftar 
Data Wajib Pajak Tidak Dikenal dan dituliskan jumlah lembar dan nilai 
data yang ada, ditandatangani oleh Penanggungjawab di Unit Pengolah 
Data; 

• KP.PDIP.3.17 lembar kedua berikut data yang dipinjamkan dikirim ke 
unit pemanfaatan data dengan BUKU EKSPEDISI (KP.PDIP.3.34). 
Kemudian lembar pertama dari KP.PDIP.3.17 tetap ditahan pada Unit 
Pengolah Data dan di-file-kan bersama-sama dengan KP.PDIP.3.8 yang 
bersangkutan. 
 

Intensifikasi   
 Pengertian pemanfaatan data untuk tujuan intensifikasi adalah bahwa 
Wajib Pajak tersebut dalam data telah mendaftarkan diri (telah memiliki 
NPWP) dan data tersebut sebagai alat bantu dalam rangka pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang tata caranya meliputi antara lain 
intensifikasi dilakukan oleh Unit Kerja di KPP atau intensifikasi dilakukan oleh 
Unir Kerja diluar KPP. 
a. Intensifikasi oleh Unit Kerja di KPP 

• Intensifikasi oleh Unit Kerja Pengolahan Data. 
Penyajian data untuk tujuan himbauan pembetulan Surat 
Pemberitahuan, dilakukan oleh Unit Kerja Pengolah Data di Kantor 
Pelayanan Pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Lakukan konfirmasi antara Surat Pemberitahuan dengan data yang 
ada; 

- Perbedaan Material tuangkan dalam Lembar Data Komperatif 
(KP.PDIP.3.11) rangka dua (2x) direkam dengan keluaran Daftar 
Wajib Pajak Potensial Sebagai Dasar Usul Himbauan Pembetulan 
Surat Pemberitahuan (KP.PDIP.3.12) rangka empat (4x) dengan 
kegunaan: 
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* Lembar kesatu untuk Seksi PPh (OP/Bd atau PPN) kemudian 
mengirim Surat Himbauan (KP.PDIP.3. 12a) kepada Wajib 
Pajak;  

* Lembar kedua untuk Kepala KPP; 
* Lembar ketiga untuk Seksi TUP; dan 
* Lembar keempat berikut lembar ke-dua KP.PDIP.3.11 

disimpan dalam arsip; 

• Intensifikasi oleh unit kerja lain dalam satu KPP 

- Pengolahan data oleh unit kerja lain didahului dengan proses 
peminjaman data yaitu (KP.PDIP.3.17) sebagaimana biasa dibuat 
rangkap dua (2X); 

- KP.PDIP.3.17 direkam dan keluarannya adalah  Kartu Pengawasan 
Data (KP.PDIP.3. 16); 

- KP.PDIP.3.17 di tulis jumlah lembar dan nilai data, kemudian 
ditandatangani; 

- Lembar KP.PDIP.3.17 berikut dengan lembar data yang dimaksud, 
dikirim ke peminjam data setelah dicatat dalam Buku Ekspedisi KP. 
PDIP.3.34; 

- Lembar ke-satu disimpan dalam Induk Berkas yang bersangkutan.
    

b.  Intensifikasi oleh Unit Kerja diluar KPP 
Pemanfaatan data oleh unit di luar KPP pada dasarnya sama dengan 
pemanfaatan data yang dilakukan oleh unit kerja di KPP, kemudian 
maka demi ketertiban dan keutuhan data maka dalam jangka waktu 
tertentu yaitu 3 bulan sejak pengiriman data yang dipinjam Unit 
Pengolah Data wajib mengirim Surat Peringatan Peminjaman Data, 
demikian pula petugas Pemeriksa/Verifikator wajib membuat 
Laporan Pemanfaatan Data (KP.PDIP.3.18) kepada Unit Kerja 
Pemanfaatan Data.   
 

RANGKUMAN 
 
1. Data adalah alat keterangan dapat berupa data Makro data tentang kegiatan 

secara umum atau data Mikro suatu alat keterangan tentang kegiatan khusus 
atas subyek pajak tertentu; 
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2. Data Mikro terdiri dari data gabungan yaitu data yang berupa daftar yang 
terdiri dari beberapa Subyek Data dan Data Tunggal yaitu alat keterangan 
tentang sorang Subyek Pajak baik orang pribadi atau badan; 

3. Bahwa ruang lingkup tugas Pengolahan Data adalah meliputi: 
a. Pencairan Data; 
b. Penerimaan Data; 
c. Pengolahan Data; 
d. Pengiriman Data;  
e. Pemanfaatan Data;  
f. Pengawasan Pemanfaatan Data; dan 
g. Penyimpanan Data.  

4. Pencarian Data adalah mencari data dari sumber data, yang didahului 
dengan cara penjajagan terlebih dahulu; 

5. Penerimaan Data adalah penerimaan data dari Sunber Data, Terminal Data 
dan Instansi lain/Lembaga Pemerintah/Swasta dan dari Unit Pengolahan 
data lain; 

6. Pengolahan Data meliputi pekerjaan edit, perekeman data dan menerbitkan 
keluaran data dari hasil perekaman; 

7. Pemanfaatan Data adalah pekerjaan pengolahan data yang bertujuan untuk 
ekstensifikasi penerimaan pajak dan atau intensifikasi penerimaan pajak; 

8. Pengawasan Data adalah pengawasan terhadap pemanfaatan data yang 
dipinjam oleh unit kerja lain apabila dalam waktu yang telah ditentukan data 
tersebut belum kembali, dengan cara memberikan “Surat Peringatan 
Peminjaman Data”. 

  
LATIHAN 
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan data, sumber data dan terminal data 

dan jelaskan siapa yang dimaksud dengannya? 
2. Jelaskan bagaimana tatacara pengolahan data gabungan? 
3. Jelaskan bagaimana prosedur pencarian data? 
4. Jelaskan prosedur dari penerimaan data dan pengolahan data? 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpanan data? 
6. Jelaskan pengertian dari pemanfaatan data untuk ekstensifikasi dan untuk 

intensifikasi serta jelaskan unit-unit kerja mana yang melakukan kegiatan ini? 
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7. Apakah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak itu data? 
8. Bagaimana pendapat penulis terhadap pencarian data? coba jelaskan 

pendapat tersebut? 
9. Bagaimana pendapat penulis terhadap pemanfaatan data dalam rangka 

ekstensifikasi? coba jelaskan ! 
10. Jelaskan bagaimana pengolahan data Surat Pemberitahuan yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak sehingga bermanfaat? 
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